
D Ü S T U R 

Bir inc i ter t ip 

C 1 L D 

8 

23 Muharrem 1322 - 2S Mart 1320 
15 Cemaziyelâhır 1326 — 1 Temmuz 1324 

Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğünce 
tertib olunarak bastırılmıştır 

A N K A R A 

B A Ş V E K Â L E T D E V L E T M A T B A A S I 

1 9 4 3 
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ı M ü l k i y e 
23 muharrem 1322 1 28 mart 1320 Osmani, Mecidî ve Şefkat ni

i şanı hümayunları için yazılacak 
! beratı âliler kuyut ve muamelâtı

nın temini inzibatı hakkında Tali

' 27 muharrem 
I mat 15 

' 27 muharrem 1323 ı 21 mart 
1 

1321 25 ramazan 1308 tarihli Liyakat 
; Madalyası Nizamnamesinin nisva-

na dahi teşmili hakkında - Nizam-
namei mezkûra müzeyyel . mevad-
dı nizamiye 168 i 

18 re tep 1323 5 eylül 1321 Yemen madalyası hakkında 
iradei seniyei hususiye 302 

1 1.1 muharrem 1325 13 şubat 1322 Babıâli Teshilât Sandığı Nizam
namesi 645 

Adl iye 
3 ı - ı - m ı ı / ı y p l A h ı r 1322 2 temmuz 1320 Nafaka dâvalarına dair taşra

larda Rum Piskoposhanelerİnce 
verilip Patrikhanelerin tasdikraa 
muhtaç ölmıyan kararlann deva-
iri icraiyece infazı hakkında İra
dei seniye 13 i 

5 r e m a 7 „ , . ) â ) ı , r 1322 4 ağustos 1320 Ceraitnı sahsiyeden dolayı 
müştekâanh rüesayı ruhanîye aley
hindeki deavii cezaiyenin memu
rini Devlet hakkında cari usule 
tevfikan mahaki'mi adliyede ni
yeti hakkında iradei seniye 76 

19 şevval 1322 13 tânunueıvel 1320 Hazinei Devlete ait muhakemat 
için şahadetnameli dâva vekili bu-
lunrmyan mahallerde veya şaha-
detnamesiz dâva vekili istihdamına 
mecburiyet görüldükte bunlara ve
rilecek ücretin tarafı hasımdan 
•tesviye olunmak üzere ilâmata 
derci hakkında iradei seni ve 111 
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[ 27 şevval 

i 

1322 1320 Selanik, Manastır ve Edirne 
Vilâyetlerinde müteşeldkü maha-
kiıni fevkalâdeden verilen idam 
hükümlerinin hemen icrası hak
kında iradei seniye 1 2 8 | 

19 zilkade 1322 12 kinunUMaİ 1320 19 eemaziyelâhır 1296 tarihli 
TJsulü Muhakemei Hukukîye 'Ka
nunu muvakkatinin 252 nci maddei 
muaddel esi 135 

19 zilkade 1322 1320 Teşkilâtı Mahakim Kanunu mu
vakkatinin 23 şevval 1301 tarihli 
4 üncü faslı muaddelinin 8 inci 
maddei muaddel esi 136 

2 zilhicce 1322 25 ltînunmsni 1320 Ceraimİ siyasiyede bulunan 
Bulgarların icrayı muhakemeleri 
için Kosova'da bir Maflkemei Fev
kalâde ıteşki'li hakkında irade 139 

! 25 safer 1323 17 nisan 1321 Rum eşkıyasının Rumeli Vilâ-
yatı Şahanesi Mahaikimi Fevkalâ
desinde İcrayı muhakemeleri hak
kında iradei seniye 217 

j 11 ccmuİTCİlhır 1323 30 tfniTtıuz 1321 Dersaadet Ticareti Bahriye 
mahkemesinin daavii ticariyeİ 
berriyeyi dabi rüyete salâhiyeti 

munzamması hakkında iradei se
niye 293 İ 

, 21 coBUairelühır 1323 9 ağustos 1321 Kamn'u Ticaretr müzevvel me-
vaddı kanuniye 298 ! 

29 muharrem 1324 12 mart 1322 Sigorta muamelâtına dair Ti
careti Berriye Kanununa müzeyyel 
mevaddı kanuniye 463 ! 
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18 safer 1324 30 mart 1322 Beslemek şartiyle farağ olunan 
müsakkafat ve müstegallâtı mev
kuf e de şarta ademi riayet iddiala
rının kemakân Mahkemei Teftişçe 
rüyeti ve fariğden evvel mefruğun-
lehin vefatı vukuunda bunların fa-
riğa iadesi hakkında iradei seniye 500, 

4 rebiyüleTvel 1324 15 nuaa 1322 Umum emvali eytaımın sureti 
idaresi hakkında tadilen kaleme 
nan nizamname 515 

24 crniBzivelr«el 1324 3 temmuE 1322 Ceza Kanununun 58 inci mad
desinin ikinci zeyli makamına ka
im ifıkaratı kanuniye 573 

25 safpr 1325 27 mart 1323 28 zilhicce 1274 tarihli Ceza 
Kanununun 156 ncı maddesine mü-
zeyyel fıkrai kanuniye 664 

4 rabiyülevvel 1325 4 nisan 

! 

1323 Teşkilâtı Mahakim 'Kanunu 
muvakkatinin 2 temmuz 1303 ta* 
rihli 4 üncü faslı muaddelinin 4 Ve 
5 inci mevaddı muaddelesi 665 

12 rocep 1325 8 ağustos 1323 3 cemaziyelâhır 1296 tarihli 
mahakimi nizamiye harç tarifesi
nin 17 nci faslına müzeyyel mad
de ile 18 inci faslı makamına kaim 
maddei kanuniye 744 

27 şaban 1325 22 eylül 1323 19 cemaziyelâhır 1325 tarihli 
Devaİri Sulhiye Nizamnamesinin 
53 üncü maddei muaddelesi 747 

27 gaban 1325 22 eylÛl 1323 Rumeli Vilâyatı Selâsei Şaha
nesinde istihdam o}unacak Adliye 
müfettişleriyle cnüstantiklerin ve-
sair memurini Adliyenin sureti 
tahlifi hakkında maddei kanuniye 748 
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\ 29 »aban 1.325 2 3 ev lııl 1323 1() cemazivelâhır 1325 tarihli 
nizamnamenin neşrinden mukad
dem 'hakkı tevarüs ve İntikal as
habından müddeti muayyene^indc 
mütrac.aui edeeekU-.rden dahi harcı 
intikal alınmaması hakkında ira-
dei seni ve 

ı 

T W I 

i 5 şevval 

1 

1325 29 («iriniervel 1323 \ {) cenıa-îivelâhır 12% tarihli 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kaini
mi muvakkatinin 125 İnci maddei 
kaknesİ 751 < 

[ 5 şevval 1325 29 te«rini«vTel 1323 İV remazivelâhır 1296 tarihli 
İcra ıKauunıı muvakkatinin 9 mim 
maddesine müzcvyel fıkrai kanu
niye 752] 

1 12 şevval 1325 5 reırinUani 1323 10 Cemaziyelâhır 1325 larilıli 
Deva iri Sulhiye Nizamnamesinin 
1 inci m?.ddei muaddelesi 758İ 

29 şevval 1325 22 ıt»<ini»»ni 1323 Mukavelât muharrirlikler i> le 
Mahakimİ Adliyece vekâlet tasdik 
ve tescilinde istifa olunan Mektebi 
Hukuk ianesinin ciheti maarife 
teslimi hakkında iradei «eni'p, 796; 

29 şevval 1325 22 1« iri n iıan 1 1323 l rebiyülevvcl 132'V tarihli F.rn-

vali Eytam Nizamnamesinin 9*> 

uncu maddecine miizevve] fıkrai 
nizam i ve 797 

18 muharrem 1325 8 şubat 1323 Tebaai 0«maniyeden olup Tâ
biiyet Kanununun neşrinden sonra 
ecnebi ile izdivaç eden kadınların 
vefatında ecnebi olan veresesinin 
hukuku intikal iyesi ve olbapta 
konsoloshanelerinden verilecek il
mühaberlerin İtibarı hakkında ira
dei sen iyeyi mübelliğ tahriratı 
meşihatpenahi ft23 
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17 safer 1326 J7 mart 

8 • • ' • ' n . / î v r i r v v f t ] 1326 25 mayıs 

1324 

1324 

7 ramazan 1319 5 kânunuevvel 1317 

iy wafer 

Î5 safer 

1322 22 nisan 

1322 

1 lelmiilevvt'l 1 3 2 2 

28 nisan 

ı 4 m a vis 

1320 

1320 

1320 

>9 n-lmiilahir I . İ22 20 haziran 1320 

recep 1322 7 eylÛl 1320 

Ceza Kanununun 5R inci rnad-
İesinin 5 şaban B21 tarihlî 2 nci 
naddei müzeyyenine mfizev* e] 
ıkrayı kanuniye 

İhlilâfı tâbiiyetin tevauU \e 
rıtikali emlâk husufunda derece; 
e.-iralı hakkında iradei sen;.e 

Mal iye 

Emlâk ve temettü vergisiyle 
tedeli askerilerini sene nihayetine 
tadar tesviye edenlerden % 5 ten-
ilât icrası hakkında irade. 

1320 senesi bütçesi hakkında 
nüttehaz mukarrerata dair iradei 
eniye 

Resmi Damga Kanunu 

Filokseralı mahallerde Ameri-
;a asma çubuklariyle tesis ve tec-
Ht edilen bağların on sene müd-
ietle üşür ve vergiden ve kezalik 
ilokserah mahallerde yerli asma-
ariyle tesis edilmiş veya edilecek 
)lup kışın elli gün kadar su altın-
a bulundurulacak olan bağların 

'ine on sene müddetle yalnız üşür-
len mâfuviyetleri hakkında talimat 

(25 safer 1322 tarihli Resmi 
)amga Kanununun 51 inci mad-
Jesinin 2 nci fıkrasının tay ve mu-
ıfiyet cetvelinin 54 numaralı fıkra-
ıının tashihi hakkında iradei se-
ıiye 

11299 senesi nihayetine kadar 
j lanjbakaya ve matlubatı emiriye-
ıin affı hakkındaki müsaadenin 
îairei şümulüne dair iradei sen ive 
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1322 29 eylül 1320 Islahı umuru malîye için teşkil 
buyuruları Komisyonu Alinin ve-
saİfini havi talimat % 

7 1325 1320 Ecnebi piyangolarım satanla
rın Promes Nizamnamesi mucibin
ce tedibi hakkında iradei seniye 93 

1 2 ram *«an 1322 28 'eirioioTTol 1320 8 zilhicce 1319 tarihli Tahsili 
Emval Nizamnamesinin 41 inci 
maddei muaddelesi 90 

0 ramazan 1 3 2 2 \ («trİDİMDİ 1320 Müskirat resmi mirisine müte
dair selhİ ramazan 1298 tarihli ni
zamnamenin 4 üncü maddei muad
delesi 99 

6 ramazan 1 3 2 2 1 t««rintaut 1320 Memaliki şahanede imal olu
nan (biralardan alınacak resmî mi
rinin sureti tahsili hakkında tali
mat 100 

2 2 ,evval 1 3 2 2 1320 Hayvanatı ehliyenin tadadiyle 
resminin cibayetine dair talimat 115; 

2 6 c e v v a l 1322 20 kânunuevvel 1320 Sinini sabıka ile 1320 senesi 
Dersaadet emlâk vergisine muka
bil suret ve sergilerin tarzı kabul 
ve mahsubu hakkında İradei seniye 126 : 

2 zilkade 1 3 2 2 2f» kinıınııeTTel 1320 Memurini maliyenin sureti İn
tihabat ve terakkiyatı hakkında ni
zamname 128 ' 

. \ 2 7 zilkade 

i 

1 3 2 2 1320 24 muharrem 1297 tarihli Me
murin Ketalet Nizamnamesinin 3 
üncü maddei muaddelesi 

29 zilhirc* 1 3 2 2 21 şubat 1320 Tevhidi mubayaat hakkında 
iradei seniye 155 

¡24 zilhicce 16 şubat 

1 

1 

l 

1320 Selanik, Kosova ve Manastır 
vilâyatı selâsesi varidat ve masari-
fatının sureti ahz ve sarfı hakkın
da nizamname 157 



G 

12 muharrem 1323 6 mart 

2 safer 1323 25 mart 

2 «afer 1323 25 mart 

7 safer 1323 30 mart 

11 safer 1323 3 nisan 

1 rebiyülâhır 1323 2 3 mayıs 

16 rebiyülevvel 1323 6 mayıs 

23 rebiyülevvel 1323 ! 15 mayıs 

1321 

1321 

1321 

1321 

1321 

1321 

1321 

1321 

24 muharrem 1297 tarihli Me
murin Kefalet Nizamnamesinin 7 
nci maddesine 'inüzeyyel fıkrai ni
zamiye 

Bakayanın tetkik ve tahsili 
hakkında talimat 

Aşarın arazi üzerinden sureti 
istifasını mübeyyin talimat 

Teçhizatı askeriye tertibinin 
mavuzıa'Iehinin gayriye sarfııun 
memnııiyeti hakkında iradei seniye 

Yüzde dört faizli 1905 senesi 
teçhizatı askeriye istikraz mukave
lenamesi 

1320 senesi nihayetine kadar 
olan düyunun tesviyesi için tahvi
lât ihracı ve memurin maaşatından 
vergiyi şahsi alınması maddelerin
den sarfı nazar olunması hakkında 
iradei seniye. 

Yüzde dön faizli 1901-1905 se
nesi istikrazı mukavelenamesi 

Yüzde dört faizli bin dokuz 
yüz dört senesi istikrazının 4-17 
eylül 1319 (1903) tarihli mukave
lenamesine zamimeten tanzim olu
nan mukavelename 

VİIâyatı şahane teçhizatı aske
riye tertibi ve hayvanatı ehliye rü
sumu ve Hicaz Demiryolu ianesi 
muamelât ve hesabatmın sureti 
teftişi hakkında iradei seniye 

Kumeli'de asarı cürümden olan 
kan lekelerinin tahlili için tahlili 
lâzımgelen eşyanın muvakkaten 
Selanik Gureba Hastanesi tahlil-
hanesine irsali hakkında iradei 
seniye 

161? 

169; 
s 

180j 

{ 

189* 

237 
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Tarihi 

3 rebiyülâhır 1323 25 mayıs 1321 

18 M m Ü l â W 1323 9 haziran 1321 

16 ""n«7İy. - lcwrl )323 

18 rebiyülâhır 1323 

>3 saban 1323 

1 9 haziran 

9 Ie»'iniîvvel 

1321 

1321 

24 şevval 1323 .8 k*™n"«vCı 1321 

26 zilkadf 1323 '8 kâ»»n"»«»i 1321 

?8 zilkade 1323 10 kAımn.n«ni 1321 

18 zilhicce 1323 30 ^n ı ınu- ın î 1321 

Mündericat 

Ashabı servetten olan muhaci-
•inin kendi akçeleriyle, aldıkları 
mlâk ve arazinin İki sene vergi

len muafiyeti hakkında iradei se-
uye 

1321 bütçesinde husulü tevazün 
için vergiyi şahsi tesisi, arzuhaller
den kaydiye ve mesakin ve akar 
yergi tezakirînden esmanı nispiye 
ahzı. ihtira beratleriyle alâmeti 
farika rüsumunun taz'if, aşarın 
nıaktuiyete raptı usulünün tedri-
en. tamim ve bedeli askerinin 50 
o r u c a ihlâğİyle ittihaz edilecek 
ıazı. tedaıhiri tasarrufive hakkında 
radfi seniye 

Ver«iyi şahsi hakkında talimat 
Aşar Nizamnamesi 
.Nahiyelerde verilecek istidana

melerin ve jandarma neferatiyle 
jcezc ve muhacirinin arzuhal kay
diyesinden muafiyetleri 'hakkında 
radei seniye 

Kümeli Vilâyeti Selâ^ei şaha-
ıcsi umuru maliyesi hakkında 
Nizamname 

(Ezharuıdan ıtır ihraç etmek için 
n emal i k i sah a n ede v e ti ş t i ri 1 ec ek 
tkasya ve emsalinin on sene üşür-
len affı hakkında iradei seniye 

Masarifi ıta'ihririyenirt kemakân 
[iyemi emlâkten hinde bir ve te-
nettüatı esnaftan viizde yarım 'he-
abiyle ahzi hakkında irade 

Umum Askeri Mütekaidin ve 
'.ytam ve Eramili Kanunnamei 
-tumavunu 
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i -2ü zilhicce 1,32.1 6 şubat 1321 Resmi Damga Kanunu 369 
\ 12 muharrem 1324 23 şubat 1321 Vergiyi şahsinin tarhı hakkin* 

daJci usulün tadiline dair iradei 
senîye 427 

Î 26 
muharrem 1324 9 mart 1322 Sinini sabıka va ait düyunu 

emirİyenİn sureti tesviyesi hakkın
da iradei seniye 461 

6 safer 1324 18 mart 1322 Devleti Alivei Osmaniyenin 
1322 senesi Muvazeneİ Umumiyesi 476 

! 14 safer 1324 26 mart 1322 Terkini kuyud.ı mahallerine 
mevdu hakayava ait Teçhizatı As-
keriye tertibi hakkında olunacak 
muamele hakkında iradei seniye 49-1 

26 saf er 1324 7 nisan 1322 7 zilhicce 1322 tarihli Ağnam 
Talimatının 38 inci maddei muad-
delesi 505 

22 rebiyiifcvvH 1324 3 mayıs 1322 Vergiyi şahsinin tarh ve tahsi
line dair talimat 549 

| 28 rebiyülâhır 1324 8 haziran 1322 Tahvilâtı mümtazenin mübade
lesi hakkında mukavelename 564 

1 2 8 
rebiyülâhır 1323 8 haziran 1322 Tahvilâtı miimtazeninjn mü'ha-

delesİ hakkında kararname 566 

1' 2 

1 

1324 11 haziran 1322 ¡18 safer 1299 tarihli Zabıtai 
Saydiye Nizamnamesinin 27 ncİ 
maddesine mü'zevvel fıkrai Ni
zamiye 568 

| 19 cemuMrelevvcl 1324 28 haziran 1322 Müzei Hümayun için ebniye 
kalfalariyle dülger, taşçı ve emsali 
esnaf ve rençper ve inşaat ve tami
rat tezkerelerinden alınacak resmi 
munzam hakkında iradei senİve 571 

20 . . , . ,„«, ! M - U t ı ı r 1324 29 temmuz 1322 Lieclittahkikat işten el çektiri-
lipte bilâhara infisali vuikulbulan 
memurinden beraetleri tebeyyün, 
edenlere tarihi azillerine kadar nı
sıf maaş itası hakkında iradei se
niye 600 
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17 recep 1324 ! 23 ağustos 1322 Makamı Tesmiyeye verilmekte 
olan arzuhaller iç in rauhdes kay
diye resminin ilgası hakkında İra-
dei seniye 622 

7 şaban 1324 12 eylül 

1 
1 

1322 Tarik mükellefiyeti bakayasın
dan 1322 senesi nihayetine kadar 
bedelen ve bedenen i fayı mükelle
fiyet edeceklerin cezadan afları 
hakkında iradei seniye 627 

24 zİItıicoe 1324 25 u«"MMBİ 1322 Aydın Vilâyeti ve Midilli San
cağı Aşar Nezaretinin vezaİfine 
mahsus talimat 641 j 

2 4 zilhicce 1324 25 u>UMM< 1322 ılşkodra pazarında fünmt edil
mek üzere «eıtrilen cüYiyyüImik-
tar meyva ve sarımsak ve peynir 
gibi mahsulât v e mamulâtı dahili
yeden teçhizatı askeriye tertibi 
alınmaması hakkında iradeİ seniye 644 

4 safer 1 3 2 5 6 mart 1323 Hayvanatı ehliye rüsumunun 
tadili hakkında iradei seniye" 652 

5 safer 1 3 2 5 7 mart 1323 »Vergiyi şahsinin tarhı hakkın
daki usulü muaddil iradei seniye 6 5 5 ] 

8 safer 1325 10 mart 1323 Vergiyi şahs i ile hayvanatı eh
l iye resminin lâgvı hakkında ira
dei seniyei hususiye 657 

25 safer 1325 22 mart 1323 Temettü Vergisi Nizamnamesi 658 

Lİ rebijülevvcl 1325 24 nİMtı 1323 18 rebiyülâhır 1323 tarihli Aşar 
Nizamnamesinin 5 9 uncu madde
sine" müzeyyel fıkraı nizamiye 697 

20 rebiyülâhır 1325 20 mayıs 1323 ıHrttai Yemaniyede tuz fiatının 
iki sene müddetle muvakkaten ten
zili hakkında iradei seniye 697 

2 7 rebiyülâhır 1325 27 mayı» 1323 Maliye Müfettişlerine dair Ta
limat 7 0 0 
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28 rebiyülâhır 1325 1 28 mayıs 1323 Vergi Emaneti Tevzi Kalemi 
keteheİ mu vakka leşinin Tekaüt 
Sandığına mütedair 18 şevval 1302 
tarihli .talimatın 8 İnci maddei 
muaddel esi 707 

21 eenmıtyellhır 1325 j 1 9 temmuz 
I 

1 3 2 3 Memurini mülkiye mazuliyet 
maaşlarına mütedair 27 cemaziyel-
evvel 1309 tarihli kararnamenin 8 
inci maddei muaddelesi 744, 

16 zilkade 1325 g kânunu er*«l 1 3 2 3 Temettü Vergisi Nizamnamesi 798 

16 zilkade 1325 8 UnuRnevrel 1 3 2 3 Temettü Vergisi Nizamnamesi
nin Dersaadet'ten maada bilûmum 
vİlâyatı şahanece yerli ve ecnebi 
bilcümle tüccar ve sanatkâran hak
larında tatbikına dair iradeî seniye 805 

i 20 zilhicre 

1 

1325 \l kİDDÜUMttl 1 3 2 3 Aşar Nizamnamesinin mülte
zimlerden alınacak teminat ve ke
falete ve tekasitin sureti tahsil iye* 
sine mütedair mevaddının Hazinei 
maliyeye ait rüsumat hakkında da 
meriyeti mutazammın iradeİ seniye 807 

• 29 zilhicce 1325 2 0 klnunuııni 1 3 2 3 Tahrir ve tadili umumisi icra 
kılınacak mahaller hakkında ta
limat 813 

7 muharrem 1326 2 8 UmıauMUd 1 3 2 3 18 rebiyülâhır 1323 tarihli Aşar 
Nizamnamesinin 51 inci maddei 
muaddelesi 820 

• 1 4 rebiyüİevvel 1 3 2 6 

j 

2 nisan 1 3 2 4 Dersaadet emlâk vergilerini se
nesi İçinde ve geçmiş senelere ait 
vergilerini 1324 senesi nihayetine 
kadar tediye edenlere icra kılına
cak tenzilâta dair irade 834 

2 6 rebiyülâhır 1326 1 4 mayıs 1 3 2 4 Borsa muamelatından dolayı 
istifa olunmakta olan resmin 1324 
senei maliyesi gayesine kadar nıs
fına tenzili hakkında iradei seniye 886 
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¿W \ w )<* haziran 1324 H a m Kozası uşm a m b a r hesa-
balının usulü rüyeli hakkında İra
de 860 

16 •'<*l»a/iyt-iâhır 1 3 2 2 15 ağustos 1320 Hamidiye Hicaz Demiryolu 
memurin ve müstahdeminine mah
sus Tekaüt Nizamnamesi 

Defterh akanı 

27 relıiviıtâhır 1322 28 haziran 1320 Defterhakani Nezaretince isti
fa kılınmakta olan hasılatı müte -
nevviadan memurini icraiye ve 
tahsiliyeye verilmekte olan aidatın 
enva ve nispetlerinin sureti hesabı 
hakkında iradei seniye 

T a p u 

70 

18 saf er 1324 30 mart 1322 Filokseradan kurumu mahvo-
lan arazi on sene zarfında ihya 
edilmediği halde müstahakkı tapu 
olması hakkında irade 637 | 

19 f t o n j i y f l ih ır 1325 17 temmuz 1323 .Vİlâyatı şahane Defterhakani 
İdarelerinin tensikat ve teşkilatına 
ve memurin ve müstahdeminin in 
vezaifİne dair nizamname 

Divanı Muhasebat 

W 

1 1 2 ramaıan 1325 6 te iri di evvel 1323 Teçhizatı Askeriye Nezareti he-
sahafının dahi Divanı Muhasebat
ça n i y e t ve tetkik olunması hak
kında İradei seniye 750 

ramazan 1321 30 leırİBİMtıJ 1319 

Dahil iye 

Nahiye müdürleriyle kaza kay
makamlarının terfii sınıf imtihan
ları hakkında i radei seniye 4 



M 

Tarihi 

t 
Münde ricat 

o-

1 saban 1322, 3 teırinievvel 132C Ecnebi piyangolarını s a tan la 
vm Promes Nizamnamesi mucibin 
ce tedibi hakkında i radei seniye 

11 zilkade 1322 4 kân un usa ti t 132D 5 rebiyülevvel 1320 tarihli Nü
fus Nizamnamesinin 62 nci maddeı 
muaddelesi 143 

17 safer 1323 9 nisan 1321 Mektebi Mülkİyei Ş a h a n e me
zunlarının maiyet memuriyeti eriy
le k a z a kaymakamlıklarına tâyin
leri emrinde müttehaz usul hak
kında iradei seniye 20C 

24 gevval 1323 1 8 kânunuevvel 1321 Muhacirini Islâmiye Komİsyo-ı, 
nu Â l i s in in sureti teşkiline ve ve-
zaif ve salâhiyetine d a i r Nizamna
me 

1 

309 
24 gevval 1323 8 kânunuevvel 1321 Dersaadet ve Kümeli sevahilin-

den Anadolu'nun vilâyatı malûme-
Sİne sevkolunan ve badema gönde
rilecek olan muhacirinin icrayı is
kânları emrinde vali ve mutasarrıi 
Ve iskân memurları ve vilâyat ve 
elviye merkezlerinin idare komis
yonları ve kaza kaymakamlari'yle 
mezkûr komisyonlar şubelerinin 
sureti hareketlerini mü'beyyin ta
limat 

t-

3-13 
24 gevval 1323 8 kânunuevvel 1321 tskân olunacak muhacirinir 

zürra takımına arazi itası hakkın 
da talimat 32i 

26 zilkade 1323 
5 rebiyülevvel 1325 5 nisan 132i 

Muhacirin Talimatı 
Polis Nizamnamesi 

333 
66< 

19 retnııly«Uhır 1325 

! 

17 temmuz 132i Nevahİ merkezlerinde bulunar 
nahiye meclislerinin vezaifi sulhi 
ye ve adliyesini mübeyyin nizam
n a m e 71İ 

19 şevval 132^ 
! 

12 teıriniıani I32c 2 şaban 1299 tarihlî Posta Ni
zamnamesinin 32 nci maddesi 7* 



N 

19 ;Pt «1 1325 12 («trlnbani 1 3 2 3 

24 şevval 

24 şevval 

1323 ı 6 « • u B u w r e i 1321 

1323 1 8 Wm.auMTBl 1321 

•24 şevval 1323 \ 8 U h n w I 1321 

'¿•3 zilkade 

16 saf er 

1323 : 

1324 ¡28 mart 1322 

17 »af er 1325 119 ma.1 1 3 2 3 

Rusya'dan gelmekte olan hüc-
cac. İçin Dahiliye, Sıhhiye ve Zap
tiye Nezaretleriyle Muhacirin Ko
misyonu Riyasetinden müntehap 
birer memurdan mürekkep olarak 
Anadolu Kavağı'nda muvakkaten 
müteşekkil sevk komisyonuna mah
sus talimat 

M u h a c i r i n K o m i s y o n u 

Muhacirini îslâmiye Komisyo
nu Alisinin sureti teşkiline ve ve-
zaif ve salâhiyetine dair Nizam
name 

Dersaadet ve Rumeli sevahilin
den Anadolu'nun vilâyatı malûme-
sİne sevkolunan ve badema gönde
rilecek olan muhacirinin icrayı is
kânları emrinde vali ve mutasarrıf 
ve iskân memurları ve vilâyat ve 
elviye merkezlerinin idare komis
yonları ve kaza kaymakamlariyle 
mezkûr komisyonlar şubelerinin 
sureti hareketlerini •mülbeyyin tali
mat 

İskân olunacak muhacirinin 
zürra takımına arazi itası hakkın
da talimat 

Muhacirin Talimatı 

İskânı muhacirine mahsus ol
mak üzere Ziraat Bankasınca mü-
rettep piyangodan maada sair pi
yangoların rmen'i hakkında iradei 
sen iye 

26 zilhicce 1323 tarihli İskânı 
Muhacirin Talimatının 10 ve 11 
nci maddelerinin tayyi hakkında 
radeî seniyei hususiye 



o 

Tarihi Mündericat if 
C/3 | 

a 
Har ic iye 

25 muharrem 1322 30 mart 1320 Devleti Aliye ile Bulgaristan 
emareti beyninde münakît itilâf-
name 16 

4 safer 1323 27 mart 1321 Tabiiyet kaleminden alınması 
lâzım gelen rüsumu mübeyyin 1 
mart 1299 tarihli tarifeyi muaddil 
tarife 168 

13 safer 1323 5 nisan 1321 14 şaban 1299 tarihli tarifei şeh
benderinin 5 inci maddeİ muad-
delesi 199 

1 6 safer 1324 28 mart 1322 7 şevval 1265 tarihli Tabiiyet 
Kanununa müzeyyel bazı tnevaddı 
mühimime 495 

23 cem«rirele*vel 1325 21 haziran 1323 Tarafeyn konsoloslariyle tebaa 
ve ticaretleri hakkında en ziyade 
mazhan müsaade olan millet mu
amelesi icrasına dair Norveç'le 
mümza Protokol 709 

Asker i 

22 safer 1323 14 nisan 1321 Mıntaka Nizamnamesi 207 1 

2 zilkade 

18 zilhicce 

1323 

1323 

15 kt&aauervBl 

30 fclnuntmnl 

1321 

1321 

Bulgaristan hattı imtiyazından 
Bulgar eşkıyası tecavüzatımn su
reti men'iyle Rumeli vilâyatında 
Bulgar erbabı şekavetİnin derdest 
ve istisalinde sureti hareketi mü
beyyin talimat 

Umum Askerî Mütekaidin ve 
Eytam ve Eramil Kanunname! Hü
mayunu 

R ü s u m a t 

323 

349 

15 muharrem 

29 muharrem 

1324 

1324 

26 şubat 

12 mart 

1321 

1322 

Memurini Rüsumiyenin Usulü 
İntiıhabiyesi Hakkında Nizamname 

Rüsumat Heyeti Teftişiyesi ve-
zaâfine dair Nizamname 

431 

467 



p 

Tarihi Mündericat 
J2 S 
2 | 
c/î 3 

a 

G ü m r ü k R e s m i 

23 ş a b a n 1322 19 t ı ' î r l n İ e v v c J 1320 Dahilde bir iskeleden diğer is
keleye irarar olunacak alelûmum 
yaş sebzen in güm rük res m i n de n 
istisnası hakkında iradei seniye 

! 
97 

29 rebiyülevvel 1323 20 mayıs 1321 Gümrüklerce icra edilecek muaye-
nei sıhhiye nizamnamesi 245 j 

23 rerep 1324 29 ağustos 1322 Memalİki ecnebİyeye gönderil
mek üzere dâhilen bir iskeleden 
diğerine gönderilecek eşyadan mü-
rettep olan % 2 teçhizatı askeriye 
tertibinin % birinin nakden ve 
diğer % birinin seneden ahzi hak
kında iradei seniye 624 \ 

15 muharrem 1325 15 şubat 1322 Muatn el âtı rü sum İ yey e dair 
Talimatı Mahsusa 6 4 8 

9 rebiyülevve) 1325 9 nisan 1323 % 3 gümrük resmi munzamını 
hakkında düveli sittei muazzama 
ile imza olunan itilâfname 692! 

9 rebiyülevvel 1325 

i 

9 nisan 1323 % 3 gümrük resmi munzam-
mına dair Almanya İle mün'akit 
26 ağustos 1890 tarihli Ticaret 
Muahedesine müzeyyel mukavele
name 695 

9 renuzivelerve] 2325 1 

I 

7 haziran 1323 Gümrük resmine zammı mu
karrer olan c/c 3 hakkında Düyu
nu IJmumiye tnertroflarittca icra 
olunacak vazifei tetkijtiye hakkın
da talimat 708| 

17 muharrem 1326 

1 
1 

7 gubat 1323 Hariçten ıMemaliki Şahaneye 
gelecek zehairin kemafİssabrk 
günirük resmine tâbi tutulması ve 
harice zahire çıkarılması memnui-
yetihih ilgası hakkında iradei se-
miye 

i 

822 



R 

Tarihi Mündericat 

S
ah

if
e 

nu
m

ar
as

ı 

M a a r i f 

ı 7 ğaban 1322 3 tejıinievvel 1320 23 rebiyülâhır 1301 tarihli Aaa-
rı Atika 'Nizamnamesinin 17 nci 
maddei muaddelesi 92 

12 şevval 1322 5 kânunuevvel 1320 Etfa'H yetime mahsus Leylî 
Kız Sanayi Mektebine iki taksitte 
7 1/2 lira alınmak şarliyle evlâdı 
ağniyadan nehari tâlibat kabulü 
hakkında iradei seniye 109 

j 15 muharrem 1324 26 şubat 1321 Dersaadet Mekâtibi Âliyei îda-
diyesine tâyin olunan müdürü sa-
nilerin vezaifine dair nizamname 434 

29 safer 1324 10 nisan 1322 Asarı Atîka Nizamnamesi 506 

7 muharrem 1325 7 şubat 1322 24 sahan 1285 tarihli Mekâtibi 
Sanayii Şahane Nizamnamesine 
ınüzeyyel maddei mahsu3a i niza
miye 

Na f l a 

645 

16 rehiyülevvel 1322 

1 

, ! 

19 mayıs 1320 Hicaz Demiryolu evrakı mat
buasına tahriri muktazi hususatı 
evrakı âdiyeye yazanlarla buna iğ-
maz eyliyen memurlardan alınacak 
cezayı nakdî ve müteferriatı hak-
da iradei seniye 61 

15 rebiyülâhır 1322 i 16 haziran 1320 Devairi resmiyede ell i kuruş 
ve daha ziyade jnas ra f senedatının 
Hicaz Demiryolu menfaatine tabı 
ve füruhtu hakkında iradei seniye » 

](j cemıuvelânır 1322 İ 

ı 

15 ağustos 1320 HamidiyeHicazdemiryolu me
murin ve müstahdeminine mahsus 
t ekaü t Nizamnamesi 77 1 



9 gabán 1322 5 leıriaievrel J320 

27 ramazan 1322 22 ^ « Í M O Í 132O 

6 şevval 1322 30 tefrfniiMi 1320 

7 zilkade 1322 31 uuwwerwi 1320 

8 zilkade 1322 ' 1 " n u a u - n i 1320 

16 lebiyülewel 1323 8 mayıs 1321 

1 4 cemadrvUbif 1323 2 ağustos 1321 

Askerî trenlerinde pişdar sure
tiyle tahrik ettirilen lokomotifle
rin ücretleri hakkında iradei se-
niye 

Galata - Beyoğlu beyninde tah-
telarz demiryolu imtiyazının tem
didine dair mukavelename 

Hamidiye Hicaz Demiryolunun 
İşletme İdaresinde bulundurula
cak heyeti sıhhiyenin vezaifine ve 
isletme memurin ve müstahdemini 
muvazzafa ve muvakkatesinin mü
kellef iyetleriyle heyeti sıhhiyeden 
hakkı istifadelerinin derecatına da
ir nizamname 

Devairi resmiyeye tevdi olunan 
evraka mukabil ashabına verilecek 
numara pusulalarının Hicaz De-
miroylu menfaatine tab'ı ve yir
mişer paraya satılması hakkında 
iradei senîye 

Devairi resmiyece icra kılman 
münakaşa ve müzayede kaimeleri
nin Hicaz Demiryolu menfaatine 
tab'ı ve müteferriatı hakkında ira
dei seniye 

Vilâyatı şahane teçhizatı aske
riye tertibi ve hayvanatı ehliye rü
sumu ve Hicaz Demiryolu ianesi 
muamelât ve hesabatının sureti 
teftişi hakkında iradei seniye 

Demiryollann usulü zabıtasına 
dair 8 safer 1284 tarihli nizamna
menin 2 nci maddesine müzeyyel 
fıkrai nizamiye 



T 

Tarihi Mündericat 

S
ah

if
e 

1 
nu

m
ar

as
ı 

i 

2 cemâiirelevrol 1 3 2 4 11 haziran 1 3 2 2 Demiryolların usulü zabıtasına 
dair 8 saf er 1284 tarihli nizamna
menin 4 üncü maddesine İlâve olu
nan fıkra 569 

27 rceep 1 3 2 4 2 eylül 1 3 2 2 Memurin tercümeihal varaka
larına raptolunacak evrakı müsbite 
suretlerinin Hamidiye Hicaz De
miryolu ianesine mahsus kıymetli 
yalnız b i r varakaya cevazı tahriri 
hakkında İradeİ seniye 625 

1 5 zilkade 1 3 2 4 1 8 kinu ni temi 1 3 2 2 Dersaadet tramvayının tevsii 
hutut ve temdidi müddeti imtiya-
ziyesi hakkında mukavelename. 633 

17 eevval 1 3 2 5 10 teşrinisani 1 3 2 3 Konya Ovasının irva ve İskası 
hakkında mukavelename 754 

2 9 zilhicce 1 3 2 5 2 0 kânunusani 1 3 2 3 Adana Vilâyeti dâhilinde Sey
han ve Ceyhan nehirleri mecrala
rının bittanzim mümkün olan ma
hallerinin merakibi sağirei bahri
ye işliyecek hale ifrağı ve sedler 
ve bentler ve cetveller vesair mü-
essesatı sınaiye inşası ve iktiza 
eden sondaj ameliyatının icrası ve 
civarda bulunan bataklıkların ku-
rutulmasiyle icabeden mahallerin 
İskası için icabeden keşfiyat ve a-
meliyatın suveri icraiyesine dair 
talimat. 817 

20 rnayn 1324 Bağdat hattının Bulgurlu'dan 
H a l i f e kadar temdidi ve Telha-
beş'den Halep'e bir. şube inşası 
hakkında 20 şubat 1318/5 mart 
1903 tarihli Bağdat Demiryolu im
tiyaz mukavelenamesine müreyyel 
mukavelei munzamına. 836 



u 
l 

Tarihi Miindericai 

S
ah

if
e 

nu
m
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20 mayıs 1324 % 4 faizli Bağdat Demiryolu
nun Bulgurlu - Hal i f kısmı için 2 
ve 3 üncü tertip istikraz mukave
lenamesi 841 

3 cnmnıİTeiihır 1326 24 haziran 1324 Güzergâhtaki şelâlelerden kuv-
veİ elektrikiye istihsali hukukunun 
Hicaz Demiryoluna ihsanı hakkın
da iradei seniyei hususiye 8611 

12 rebiyülâhır 1322 13 haziran 1320 

S ı h h i y e 

Kakodilât dö sud nam ecza i le 
«siyonür dö potasyum» nam sem-
mi katilin men'i ithal ve füruhtu 
hakkında iradei seniye 66 

1 recep 1324 8 ağustos 1322 İleli sariyeye karşı ittihaz olu
nacak tedabiri tahaffuziye ve taî-
biratı fenniye i l e hey'atı sıhhiye 
ve belediye ve etıbbayı hususİye-
nin ve tephirhane memurlarının 
vezaiftne dair nizamname * 602 

19 şevval 132S 1323 Rusya'dan gelmekte olan hüc-
caç için Dahiliye, Sıhhiye ve Zap
tiye Nezaretleriyle Muhacirin Ko
misyonu 'Riyasetinden müntehap 
birer memurdan mürekkep olarak 
Anadolu Kavağı'nda muvakkaten 

müteşekkil Sevk Komisyonuna 
mahsus talimat 794 

10 muharrem 1326 ' 

i 

31 kînunuı»ni 1323 Bahri Sefit'ten mürur edecek 
sefainin muamelâtı sıhhiyesine mü
tedair 27 zilkade 1310 tarihli ni
zamnamenin IBahri Siyah 'Boğazına 
gelecek sefaine de teşmili hakkın
da iradei seniye 820 



V 

a -

Tarihi Mündericat 
» i 

2 S 
« E 

c 
T i c a r e t 

29 muharrem 1 3 2 4 1 1 2 mart 1 3 2 2 Memaliki Mahrusai Şahanede 
ifayı muamele etmekte olan ecnebi 
anonim şirketleriyle sigorta kum
panyaları hakkında nizamname 4 7 0 

1 15 cemazfyelâhır ¡ 3 2 4 2 4 temmuz 1 3 2 2 Esham ve Tahvilât Borsası 
Nizamnamesi 5 7 5 

İ15 coniBitiyelahır 1 3 2 4 • 2 4 temmuz 1322 Borsa Muamelâtı Resmine dair 
Nizamname 5 9 2 

¡ 2 3 coiMİyelevvel 1 3 2 6 9 haziran 1 3 2 4 Mersayı Dersaadet'e hareket 
eden vapurlara bağlanarak Boğaz-
içine gidip gelen büyük ve küçük 
kayıklar hakkında müttehaz teda-
biri İnzibatiye hakkında iradei se-
niye 

Ziraat 

8 5 6 

1 9 gabari 1 3 2 3 j 5 toıari tıi evvel 1321 1 1 şevval 1 2 8 6 tarihli Orman 
•Nizamnamesinin 2 3 , 3 6 ve 5 2 nci 
cnevaddı muaddelesi 3 0 2 

2 9 rebiyülevvel 1 3 2 4 1 1 0 mayıs 

j 

1 3 2 2 Harir tohumu istihsal ve fü-
ruhtuna dair nizamname 5 5 6 

2 9 rebiyülevvel 1 3 2 4 1 1 0 mayıs 

1 

1 3 2 2 BÖcekhanelerle harir tohumu 
muayenehaneleri için tâyin kılına
cak teftiş memurlarının sureti tâ-
yinleriyle alacakları maaş ve ifa 
edecekleri vezaif i mübeyyin Ziraat 
Nezaretiyle iDüyunu 'Umumiye İda
resi beyninde takarrür eden ni-
zamnamei dahilî 5 5 9 

f 2 9 rebiyülevvel 1 3 2 4 

I 

, 1 0 mayıs 1 3 2 2 Tohum istihsali için böcek 
besliyenler .tarafından tatbiki lâ
zım gelen usul ve kavait hakkında 
talimat 5 6 2 



Y 

Tarihi Mündericat « İ l 
•3 31 
Vi 3 s 

29 ınulu.^'m l „ - 0 l'J .jubat 1323 Trablusgarp'ta zürraın gayri 
ashabı emlâke Ziraat Bankasından 
vukıi'bulacak ikrazat hakkında ta
limatname 

Maadin 

8 3 ! ! 

21 zilkade 1323 3 kanlımızın) 1321 18 zilhicce 1304 tarihli Maadin 
Nizamnamesİyle 25 rebiyülâhır 
1-308 ve 10 safer 1319 tarihli me-
vaddı muaddele ve müzeyyelesini 
muaddil mevaddı nizamiye 327 

14 Mfer 1324 26 mart 1322 Maadin Nizamnamesi 

J a n d a r m a 

439 , 

'21 zilhicce 1324 1322 Aydın Vilâyeti Jandarma Ala
yının sureti tensik ve ıslahı hak
kında talimat 638 

18 muharrem 1326 ' M «uhaı 1323 Selanik ve Üsküp ve Manastır 
Jandarma Alayları zabitamnın ter-
Fü meratip için sureti intihabatını 
mutazaomnın talimat 826 

1 2 r r i B i i l y c l e v v e 1326 | l9 mayıs 

1 

1324 Viiâyatı Selâsei Şahanede müs
tahdem jandarma efradının mu-
hafazai nukudu hakkındaki usulü 
MTVİ talimatın 1 inci maddei mu-
»ahhahası 

P o s t a , T e l g r a f v e T e l e f o n 

840 

27 recep 1322 24 eylül 1320 Dersaadet - Köstence kablosu 
mtiyaz. mukavelenamesiyle Elâ-
iş'e kadar temdit edilecek hat 
ıakkında mukavelename 82 1 

12 zilkade 1322 15 Uaa»«ui 
i 
f 

1320 ıMemalikİ Şahanede keşide olu-
ıacak telgraf nam elerde kısa adres 
stima İlerinden alınacak ücret hak
kında iradeİ senive 137 



z 
Tarihi Mündericat 

S
ah

if
e 

II
 

nu
m

ar
as

ı 
1
 

2 3 zilhicce 1 3 2 2 1 5 fubat 1 3 2 0 Memal iki mahrusaİ şahane 
postaneleri arasında teati oluna
cak posta paketleri hakkındaki ni
zamnameyi tadil en kaleme alınan 
nizamname 1 4 5 

2 3 muharrem 1 3 2 3 1 7 mart 1 3 2 1 Avusturya ve Macaristan i le 
Yunanistan arasında tariki Osmani 
ile teati olunan telgraf namelerden 
ılınan hissei imrariyenin tenzili 
hakkında iradei seniye 1 6 7 

3 rebiyülâhır 1 3 2 3 2 5 mayıs 1 3 2 1 ingiltere, Almanya, Belçika ve 
Felemenk'ten Hocabey kablosu ta
rikiyle Memal iki şahaneye gelecek 
elgrafnamelerden Hükümeti Seni-
yeye ait hissei Ücretin tenzili hak
anda iradei seniye 2 5 1 

1 4 c c M d j e l U u 1 3 2 3 2 ağustos 

i 

1 3 2 1 Devleti Alîye i le Bulgaristan 
Emareti beyninde Posta ve Telgraf 
muamelâtına dair münakit sureti 
tasfiye 

Dersaadet Budapeşte arasında 
Bulgaristan ve Sırbistan tarikiyle 
doğru (bir hattı telgrafı tesisi hak
kında Macaristan i le mümza za
bıtname 

2 9 5 

5 0 5 
2 recep 1 3 2 4 l 8 ağustos 

1 

1 3 2 2 Trablusgarp, Tunus, Cezair ve 
Tanca dâhil olmak üzere Avrupa 
ve Avrupadan transit olarak Mısır 
Ve Halfa tarikiyle hıttai Hicaziye 
ve Musavva ve tevabii ve Habeşis
tan arasında tariki Osmaniden te-
ıti olunacak telgraf namelerin Elâ-
riş'e kadar tenzili ücuratı bakında 6 1 8 

8 Mtt«rir*i«vv«i 1 3 2 4 1 7 haziran 1 3 2 2 Muhaberatı Telgrafiye Tarifei 
dâhiliyesinin haddi asgariye mü
teallik ahkâmının Hicaz hattı ve-
jatetiyle cereyan eden muhaberatı 
iakkında da meriyetine dair ira
dei seniye 6 2 0 
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ah
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i 2 8 rebiyülâhır 

i 

1 3 2 5 2 8 mayıs 1 3 2 3 2 3 zilhicce 1 3 2 2 tarihli Posta 
Paketleri Nizamnamesinin 1 inci 
maddei muaddel esi 7 0 6 j 

| 2 0 remarirelihır 1 3 2 5 18 temmuz 1 3 2 3 9 zilhicce 1 3 1 7 tarihli dâhili 
kıymeti mukadderdi Mekâtip Ni
zamnamesinin bazı mevaddı mu-
addelesj 7 3 7 ! 

2 0 cemaziyeühır 1 3 2 5 18 temmuz 1 3 2 3 2 3 zilhicce 1 3 2 2 tarihli Dahilî 
Posta Paketleri Nizamnamesinin 
bazı mevaddı muaddelesi. 

V a k ı f l a r 

7 4 0 

8 rebiyülâhır 1 3 2 2 9 haziran 1 3 2 0 •Kmlâk ve arazii mahlûleyi ih-
har edenlere mahlûlâtı vakfiye 
usulüne tevfikan ihbariye itası 
hakkında iradei seniye 6 2 1 

17 saf er 1 3 2 3 9 nisan 

] 

1 

1 3 2 1 Icarat ve matlubatı evkafın 
Tahsili Fmval Nizamnamesi mu
cibince fakat memurini vakfiye 
canibinden tahsili hakkında iradei 
senİye 2 0 5 

2 muharrem 1 3 2 4 13 şubat 

1 

1321 Dersaadet'te kâin meberratı 
Vakfiye Heyeti Keşfiyesine dair 
Nizamname 4 1 7 i 

1 8 şaban 1 3 2 4 2 4 eylül 

1 

1 

1 

1 3 2 2 Taşra memurini vakfiyesinin 
keyfiyeti imtihan ve intİhaplariyle 
tâyin ve 'terakkileri hakkında Ni
zamname 

B e l e d i y e 

6 2 8 

7 zi lhicce 1 3 2 2 3Q kînunutani 

I 

1 

1 3 2 0 Memalİki Şahane gaz depola
rının Hazinei Maliyeye devri ve 
depolara vazedilecek gaz ve me
vaddı müştailei saireden alınacak 
ücret hakkında iradei seniye 141 

1 



A B 

l Tarihi Mündericat 
ısı İ 

c 

12 muharrem 1 3 2 3 6 mart 1 3 2 1 Anadolu şimendİferiyle Dersa-
adet'e vürııd edecek zahairden kile 
resmi ahzından sarfınazar edilmesi 
hakkında iradei seniye 1 6 1 

2 6 rebiyülevvel 1 3 2 3 18 mayıs 
i 

1 3 2 1 Sisam Ceziresi Meclisi Umumî 
ve Meclisi İdare Azası ile Belediye 
memurları müddeti indhabİyeleri-
nin tadili hakkında iradei seniye 2 4 1 

2 8 zilkade 1 3 2 3 1 0 kinnnuıtni 1 3 2 1 İnoz iskelesinde belediyece is
tifa olunacak ithalât ve ihracat rü
sumu muvakkatesi hakkında iradei 
seniye ve tarife 3 3 8 

9 ccmaziyelevrel 1 3 2 4 1 8 haziran 1 3 2 2 Gaz depolarının kemakân bele
diyelere iadesiyle gaz sandıkların
dan alman ücuratm tenzili ve bele-
yelere ait zephiye ve kantar rüsu
munun da kısmen ve mukabeleten 
Maliyeye ahnamsı hakkında iradei 
seniye 5 6 9 

3 0 saban 1 3 2 4 4 teiTİnleTvel 1 3 2 2 Devairi belediyece ihdas olu
nacak gaz depolarına dair Nizam
name 6 3 2 

27 rebiyülâhır 1 3 2 6 1 5 mayıs 1 3 2 4 Devairi belediyece bilistimiâk 
tarika kalbedilen emlâkten ferağ 
harcı alınmaması hakkında iradei 
seniye 8 3 9 

1 3 2 6 5 haziran 1 3 2 4 Alasonya kasabası Dairei Be
lediyesince alınacak rüsum hak
kında iradei seniye ve tarife 

B a n k a l a r 

8 5 3 

1 5 muharrem 1 3 2 3 9 mart 1 3 2 1 Rumeli Vilâyalı selâsesi vari
dat ve masarifinin ahz ve sarf] için 
Bankı Osmanî'ye verilecek komüs-
yon hakkında iradei seniye 4 



A G 

2 7 e«M*i7«ıu,ır 1 3 2 3 ı s ağustos 1 3 2 1 

30 zilkade 1323 12 U k u u m * 1 3 2 1 

4 rebiyüJewel 1324 15 maya 

29 *<m«iTel«««l 1 3 2 5 2 7 haziran 

1322 

1323 

29 muharrem 1326 19 şubat 1323 

4 reiıiyülevvel 1323 26 nisan 1321 

24 şevval 1 3 2 3 8 U n ı n m e l 1 3 2 1 

Menafi sandıklarından Ziraat 
Bankasına müdevver ımatlubatı atı
lca bakayasının affı hakkında ira-
dei seniye 

İskânı muhacirin için Ziraat 
Bankasınca tertih olunan piyango 
hakkında nizamname 

Evvelce tadil edilmiş olan 17/29 
ağustos 1315/1899 tarihli (Bankı 
Oamani imıtiyaz Mukavelenamesi
ni muaddil mukavelename 

Emniyet sandığına merhun 
olupta indelmüzayede bedeli lâyı-
kını bulmıyan emlâkin sandık na
mına sureti tefevvüzü ve mütefer-
riatı hakkında iradei seneyi 

Emniyet Sandığı İdaresinin 
Ziraat Bankasına ilhakiyle Sandığı 
mezkûr Nizamnamenin anerhunata 
mütedair 20 nci maddesinin takyidi 
ve müteferriatı hakkında iradei 
seniye 

Trablusgarp'ta zürram gayri 
ashabı emlâke Ziraat 'Bankasından 
vukubulacak ikrazat hakkında ta
limatname 

R e j i 

Memaliki şahane mahsulü töm
bekilerin bir kilosundan Duhan 
Reji İdaresince 4 kuruş resim ahzi 
hakkında iradei seniye 

R u m e l i 

Rumeli Vilâyatı Selâsei Şaha
nesi umuru maliyesi hakkında ni
zamname 

300 

345 

435 

563 

710 

831ı 

238 

306 



A D 

2 3 zilhicce 1 3 2 5 1 4 kânunusani 1 3 2 3 

15 cemu[jr«llhır l $ j > 6 1 temmuz 1 3 2 4 

1 5 « m « l r e j i b , r H26 1 temmuz 1 3 2 4 

Rumeli Vilâyeti Şahanesinde 
Selanik ve Manastır ve Kosova ve 
Serez ve hududu Yunaniye mınta-
kalan tarafından eşkıyayı meveu-
denin tedip ve tenkilâtı için tmiit-
tehİden tatbik ve ifa kılınacak ta
rama hareketinin sureti icrası hak
kında talimat 

Rumeli Vilâyatı Selâsei Şaha
nesinde Ziraat ve felâhatin istih
sali terakkiyatı hakfamda talimat 

Rumeli Vilâyatı Selâsei Şaha
nesinde hayvanatı ehli yenin ıslah 
ve tezyidi haldkTnda talimat 



No: 1 — Emlâk ve temettü vergisiyle bede l i askerilerini 
• e n e n ihaye t ine k a d a r tesviye e d e n l e r d e n % 5 tenzi lat 

İ c r a s ı h a k k ı n d a i r a d e 

Meclisi Vükelâ Mazbatası 

Emvali umumiyenin vakt-ü zamaniyle biliatifa bakayadan kurtarıl
ması zımnında iktiza eden tedabiri siyasiye derdesti müzakere olup an
cak senei Ihaliye nihayetine kadar idarei merkeziyenin mehma emken 
teminine müteallik ıtedaıbir cümlesinden olmak üzere vilâyatı şahane 
üzerinde görünen külliyetli bakaya için aidat ve sa'li hal emvali için 
b i r ikramiye itasiyle emval ve bakayanın istifası lüzumuna dair Ma
liye Nezaretinden gelen tezkere üzerine bermucibi iş 'ar icabının icrası 
ve tahsilatı vakıa yüzde ellisinin Hazinei Celileye diğer ellisinin ma
hallerine terki hakkında cereyan eden müzakereyi şamil meclisi bende-
gânemizden tanzim ve takdim kılınan mazbata manzuru â l i olarak ol-
fcapta şeref müteallik buyuruları iradei seniyei hazreti hİIâfetpenahiyi 
znübelliğ tezkerei hususiye meyanei çakeranemizde kıraat ve mütalâa 
olundu. Hükmü celili emrü fermam hümayunu mülûkâne mazbataİ ımez-
kûrede bakayanın nakden vukuıbu'Iacak tahsilatı umumiyesinden yüzde 
yedi aidat ve bakaya ile sali hal mürettebatı tahsilatından yüzde üç ve 
iki ve yarım ikramiye itası gösterilmiş olup ancak bu miktar esasen 
şayanı istiksar olmakla beraber zaten kura ve kasabatta emvali umu
miye memurini aidesince senesi içinde tahsil olunduktan başka senei 
âtiye hesabına dahi akçe tahsil edildiği mesmuatı vakıadan anlaşılmakta 
bulunduğuna binaen tahsildarlara kadimen verilegelen aidattan fazla 
bu suretle b i r ikramiye dahi vadedilecek olursa mumaileyhimin cerri 
menfaat için hini tahsilde yanlarına jandarma alarak ahaliye eza ve 
cefaya bi le kıyam edecekleri melhuz idüğinden ve diğer taraftan baka
yayı emvalin yüzde bîr miktarı a f ve terkolunarak mütebakisinin sureti 
adilânede istifasına teşebbüs edilecek olursa ashabı zimemin haklarında 
bu veçhile ibraz olunacak atıfet ve suhuletten müstefit olmak emeîıyle 
tahakkuk edecek borçlarını tediyeye müsaraat edecekleri tabii olmasiyle 
bu yolda b î r tedbir İttihazı takdirinde hem daha külli miktarda istifayı 
rjıukut esbabı temin edilmiş ve hem de tahsildaranın ahaliyi cebir ve 
tazyik ile bîgayri hakkin istifade etmelerine mahal bırakılmamakla be
raber ahali gözetilmiş olacağına ve bu halde efradı ahalinin anlayacağı 
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veçhile bir ilânname tertip ve neşri ve tediye! düyun için bir müddet 
tayini iktiza edeceğinden ona göre keyfiyetin bir kere daha müzakere
siyle verilecek kararın arzı atebei u'lya kılınması merkezinde olmasına 
ve bu suretle bilcümle tebaa ve ziridestan haklarında hemişe mebzul ve 
raygân buyurulagelfen ulüvvü merhamet ve atıfeti hazreti hilafetpenahi 
cümlei celilesinden olarak mahzı hikmet ve inayet bulunmasına binaen 
ona göre icrayı icabı nezareti müşarileyhaya ledelişar cevaben varit 
olup meyanei çakeranemizde kıraat edilen tezkereye melfuf komisyon 
mazbatasında mükellefini ahaliden köylüler ile fukaranın senesi içinde 
vergilerini alelekser vermekte olmalarına nazaran görünen bakayanın 
kısmı âzamu mütemevvilân: ve tmüteneffizan i'le bir takım muhtar ve 
kabzımallar zimmetlerinde olup kısmı cüz'i mütebakisi cidden tesviyei 
deyne gayr imliktedir fukara ve aceze zimmetlerinde kaldığından ve aceze 
ve fukarayı mükellefinin tesviyei deyinleri zımnında evvelce bütçe da
hilînde olup muahharan yedi bin liraya tenezzül eden senevi on bin 
l iranın yirmi (bin liraya iblâğiyle aceze ve bivayegâaıı merkume zimmet
lerinin tamaonen ve usulü mevzuasına tevfikan ondan tesviye ve mahsubu 
ve senei haliye vergilerini şubat nihayetine kadar tamamen ve nakten 
verenlere dahi borçlarından yüzde beşinin affı ve üç yüz on allı senesi 
nihayetine kadar görünen bakayanın affı âliye iktiran edecek ve senevisi 
yirmi bin liradan ibaret bulunacak olan aceze vergilerinden maadası 
mütemevvilân ve müteneffizan ive kabzımallar ile muhtaram zimmet
lerinde bulunmasına göre bunlar için bir şey terkine mahal olmadığın
dan ve işbu bakayanın takip ve tahsili zımnında memurini mülkiye ve 
maliye ile tahsil darana birkaç seneden'beri verilegeldiği misil lû müte-
saviyen tevzi olunmak üzere aidat itası derecei vücupta bulunduğundan 
en ziyade tahsilat olan üç yüz on beş ve on altı seneleri tahsilatı mikyas 

i t ibar olunarak o dereceyi bulduracakları tahsilatı umumiye üzerinden 
yüzde altı ve bundan yüzde on fazla olarak tahsilat vukuunda yine tah
silatı umumiye üzerinden başkaca yüzde üç aidat ita edilmesi ve bu 
aidatın emlâk ve akar ve temettüat vergileri ve bedelâtı askeriye baka
yası tahsil âtiyle emaneti a&arm Düyunu Umırmiyeye mevdu kısmından, 
hasiyle taviz zehairi eamammn tahsilâtına münhasır ve işbu bakaya 
tahsilatından yüzde yetmiş beşini Hazineye gönderecek olan vilâyet
lere» verilecek aidatın mezkûr yüzde yetmiş besin Hazineye irsal ine 
mevkuf ve meşrut tutulması ve vergiler i le bedelâtı askeriye tekasitinin 
mevsim cibayeti zaten muayyen ve sureti maruza ise şubat nihayetine 
değin icra edilecek tahsilata ait olmasiyle ve Tahsili Emval Nizamna-
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mesi mart iptidasından itibaren mevkii icraya konulmak üzere derdesti 
tetkik ve tadil bulunmasiyle başkaca müddet tayinine mahal olmayıp 
ancak bu müddet zarfında senei haliyeden tekâlifi emiriyesini naklen, 
ve tamamen tediye edeceklere yüzde beşinin berveçM maruz terkedildi-
ğini müş'ir kaleme almam ilânname müsveddesinin gönderildiği ve aceze 
vergisinin marüzzikir af ve mahsubunda b i r gûna yolsuzluk ve suiisti
mal vukuuna meydan verilmemesinin ve mütemevvilân zimmetlerinin 
tahsilinde betaatkârane hareket edecek ve emvali devletin ziyama sebe
biyet verecek memurini mülkiye ve maliyenin birinci defasında Öhtar 
ve ikincisinde tekdir ve üçüncüsünde aaledileceklerinin tahtı karara alı
narak keyfiyetin lâzımgelenlere tebliği ve bir de ekser mahallerde bazı 
emakin inşaatı vesilesiyle ahaliden iane celp ve cemine iptidar ile aha
linin tazyıkma ve emvali devletin teahhürü tahsiline sebebiyet veril
mekte olduğunu ve bu yolda birçok suiistimal ât dahi vukuhulduğu is
tihbar olunduğundan ve bilâistizan bu yolda iane cem'i ve bu sebeple 
ahalinin tazyik ve rencide edilmesi mugayiri nzayı â l i bulunduğundan 
bu bapta dahi vilâyata tebligat icrası dermeyan kriinmiş ve mütalâatı 
maruza şimdilik sene gayetine değin tehvini idare için Hazinei Celileye 
celbi muktazi akçenin tesrii tahsilatı hakkında bir tedbiri âcil ve mu
vakkat hükmünde olarak münasip ve mezkûr ilânname müsveddesi dahi 
maslahata muvafık görünüp şu kadar ki mazbatai mütekaddimei âciza-
neraisde arzolunduğu veçhile vilâyatın tesviyei masarifi için sinini sa
bıka bakayasından vaki olacak tahsilattan yalnız yüzde yirmi beşinin 
tahsisi masarifatı mahalliyeyi tazyik ile müşkülatı müstelzim olacağı 
sevabıkı delaletiyle malûm bulunmasına binaen tahsilatı vakıadan yüzde 
ellisinin mahallerine terkile diğer ellisinin Hazineye celbi tezekkür ve 
tensip olunarak mezkûr tezkere melfuflariyle arz ve takdim kılınmış 
ise de ol bapta. 

4 ramazan 1319 ve 2 kânunuevvel 1317 

Arz tezkeresi 

Emvali umumiyenin vakt-ü « m a n i y l e bil istifa bakayadan kur
tarılmasına ve senei haliye nihayetine kadar idarei merkeziyenin raeh-
ma emken teminine müteallik tedabiri hâvi Meclisi Mahsusu Vükelânın 
manzuru âli buyurulan mazbatai marazası üzerine şerefmüteallik buyu-
rulan iradei seniyei hasreti hilâfetpenaihiyi mübelliğ tezkere! hususiyei 
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utufileri mucibince sebkeden k/ar ve tcbliğa cevaben Mal iye Nezareti 
Celilesinden gelen tezkere melfufiyle meclisi mezkûrda kıraat olu
narak olbapta kaleme alınan mazbata melfuffariyle arz ve takdim olun
makla münderecatı hakkında her ne veçhile irade! seniyei cenabı hilâ-
fetpenahî şerefsünuh ve sudur buyurudur ise mantuku âlisi infaz olu
nacağı beyaniyle-

4 ramazan 1319 ve i kânunuevvel 1317 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Meclisi (Mahsusu Vükelânın mazbatai ma-
ruzası ve melfuflariyle manzuru âli buyurulan işbu tezkerei samiyeİ 
sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî 
şerefmütea'llik buyurulmu? olmakla olbapta. 

7 ramazan 1319 ve 5 kânunuevvel 1317 

Not 2 — Nahiye m ü d ü r l e r i y l e k a z a k a y m a k a m l a r ı n ı n terf i i 
s ınıf i m t i h a n l a r ı h a k k m d a irade i seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Kaza kaymakam!ariyle nahiye müdürlerinin Mektebi Mülkiyei Şa
hanede icra olunacak terfii sınıf imtihanları programının imtihan komis
yonu marifetiyle tevsian yeniden tertibi bilistizan şeref müteallik buyuru
lan iradei seniyei hazreti hilafetpenahî muktezayı celilınden bulunduğu be
yanı âlısiyle olveçhile imtihan programının bittanzim irsali hakkında 
tasîir buyurulan 23 kânunusani 1318 tarihli tezkerei samiye üzerine mez
kûr komisyon tarafından tanzim olunan program ile mazbatanın tak
dim kılındığı beyaniyle icrayı İcabına dair Maar i f Nezaretinin Şûrayı 
Devlete havale buyurulan 29 muharrem 1321 tarih ve kırk beş numaralı 
tezkere Tanzimat Dairesinde kıraat olundu. Mazbatai mezkûrede mülga 
İntihabı Memurin Komisyonunun vezaifine dair nizamname hükmünce 
kaza kaymakamları Mektebi Mülkiyei Şahane mezunlarına ve nahiye 
müdürlükleri Mektebi Sultani i le mekâtibi idadiye şehadetnamelilerine 



a 
münhasır olduğu gibi Mektebi Mülkiyei Şahaneden nes'et etmemiş bu
lunduğu halde intihapnameyi hâiz olarak müstahdem bulunan kay
makamlıklardan dört sene hizmet ettiğine dair mensuholduğu vilâ-
yattan şahadetname istihsal ve mektebi mezburda bilİmtihan isbatı 
ehliyet edenlerin terfii sınıflarında ve mektebi sultani i le mekâ* 
tSbi idadiyeden mezun nahiye müdürlerinden kezalik dört sene 
hizmet ve bil imtihan ihrazı liyakat eyliyenlerin üçüncü s ınıf kayma
kamlığa terfi olunmaları mukarrer ve yine nizamnamei mezkûrun cüm
le! ahkâmından bulunduğu veçhile müntahap nahiye müdürlerinin bazı 
kuyut ve şurut tahtında bil imtihan kaymakamlığa terfi edebilmeleri 
ahiren ba iradei seniyei hazreti padişahı ittihaz kı lman karar iktiza
sından olup gerek mezkûr nizamname mefadının ve gerek kararı ahir 
hükmünün bahşettiği müsaadattan dolayı kaymakamlık talebinde bu
lunanların adedi gittikçe tekessür etmekte olmasına ve mevcut imtihan 
cetvelinin matluba ademi kifayeti derkâr bulunmasına binaen zikrolu-
nan cetvelin komisyonu mezkûr marifetiyle Mektebi Mülkiyei Şahane 
•programı dahilinde bulunan ulûmu idare ve iktisadiye ve maliyeden 
bazıları İlâve olunmak suretiyle tevsi ve derecaü muhtelifede tertip edil
mesi ve mektebi sultani ile mekâtibi idadiyeden mezun nahiye müdür
lerinin sekiz ve kaideten nispet muhafaza olunmak üzere mektepsiz 
müntahap nahiye müdürlerinin on sene hizmet etmesi meşrut olmakla 
(beraber bir kere terfii sınıfa kesbi istihkak eyliyenlerin ilerdeki sınıflara 

usulü hazıraya tevfikan, yine dört senede terfi eylemeleri ve terfii s ınıf 

imtihanlarının senede b i r kere icra olunmasının ve maahâza alelfimum 
müdürlerden kaymakamlığa terfi edilen mülâziminin adedi on beşe te
nezzül etmedikçe bir sene mürur etse bile yeniden terfii sınıf imtihanı 
kuşat edilmemesinin usul ittihazı Şûrayı Devlet ve Meclisi Alii Vükela 
karariyle bil istizan şerefsudur buyurulan iradei seniyei hazreti hîlâ-
fetpenahî iktizayı âlisinden bulunduğundan o yolda bir imtihan cet* 
velînin tamimi emrü iş*ar buyurulmuş tflmasiyle keyfiyet ledelmüzakere 
evvelki programda mevcut i lmi hesap ve tarihi osmani ve coğrafyayı 
osmani ve kitabeti resmiye ile kavanİn ve nizamata müteallik bulunan 
mebahisin aynen îbfcası ve bunlara bermuclbi kararı âli daha b i r takan 
mesailin ilâvesi ve ulûmu idare ve iktisadiye ve maliye için icabeden 
suallerin tertip ve tezyİli suretiyle mezkûr program bir dereceye kadar 
tevsi ve derecaü sunufa göre yani nahiye müdürlüğünden üçüncü s ınıf 
ve üçüncü sınıftan ikinci s ınıf ve ikinci sınıftan birinci sınıf kayma
kamlığa terfi edilecekler için üç derece itibariyle taksim olunarak ye-
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niden bir program tanzim kılınmış ve usulü müttehaze veçhile imtihan
ların kezalik tahriri olarak İcrası ve kitabeti resmiye ve hesap ve tarihi 
osmani ve coğrafyayı osmani için birerden dört ve kavanin ve niza-
mattan altı ve yeni ilâve olunan ulûmu iktisadiye ve maliyeden iki ol
mak üzere ceman on iki sual tertibi ve bir suale haddi âzami olarak on 
numara tayın ve mecmuu olan yüz yirmi numaradan sülüsanı bulunan 
seksen numaranın kazanılmasının terfia kesbi istihkak için şart ittihaz 
kılınması ve sualler heyeti mümeyyize tarafından imtihanın yevmi icra
sında tertip olunup imtihanın dahi heyeti mezkûre huzurunda icrası ka
rarlaştırılmış olduğu gösterilmiştir. 

(Mezkûr programın münderecatı icabı maslahata muvafık ve terfii 
sınıf edecek kaymakam ve müdürlerin iktidarını tayine kâfi olduğu 
bilmuhabere Memurini Mülkiye Komisyonu Riyasetinden bildirilmiş ve 
dairece bittetkik mutlotazayı maslahata muvafık görünmüş olduğundan 
nüshai mübeyyezası leffen takdim kılınmış olmakla bil İstizan iradei 
seniyei hezreti padişahı müteallik ve şerefsudur buyurulduğu takdirde 
keyfiyetin nezareti müşarileyhaya havalesi ve Dahil iye Nezaretiyle Me
murini Mülkiye Komisyonu Riyasetine malûmat İtası tezekkür kılındı. 
Olbapta emrü ferman hazreti merildhülemrindir. 

24 jaban 1321 ve 1 teşrinisani 1319 

Arz tezkeresi 

Maarif Nezareti Celilesİnden bilvürut Şûrayı Devlete havale olu
nan tezkere üzerine Tanzimat Dairesinden, kaleme alınan ve melfufiyle 
arz ve takdim kılınan mazbatada kaza kaymakamlariyle nahiye müdür-
irinin Mektebi Mülkiyei Şahanede icra olunacak terfii sınıf imtihanları 
programının imtihan komisyonu marifetiyle tevsian yeniden tertibi ira
dei seniyei cenabı hilâfetpenabi iktizayı âlisinden olmasına mdbni ev
velki program Jedettetkik bunda mevcut i lmi hesap ve tarihi oamani 
ve coğrafyayı osmani ve kitabeti resmiye ile kavanin ve nizamata mü
teallik mebahism aynen ipkası ve bunlara bir takım daha mesailin ilâ
vesi ve ulûmu idare ve iktisadiye ve maliye için icabeden suallerin ter
tip ve tezyili suretiyle mezkûr program b i r dereceye kadar tevsi ve de-
recatı sunufa göre yani nahiye müdürlüğünden üçüncü sınıf ve üçüncü 
sınıftan ikinci sınıf ve ikinci sınıftan birinci sınıf kaymakamılığa terfi 
edilecekler için üç derece itibariyle taksim olunmuş ve usulü müttehaze 
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veçhile imtihanların kezalik tahrirî olarak icrası ve kitabeti resmiye ve 
hesap ve tarihi osmani ve coğrafyayı osmani için birerden dört ve ka-
vanin ve nizamattan altı ve yeni ilâve olunan ulûmu iktisadiye ve ma
liyeden iki olmak üzere ceman on iki sual tertibi ve beher suale haddi 
âzami olarak on numara tayin ve mecmuu olan yüz yirmi numaradan 
süjliisanı bulunan seksen numaranın kazanılmasının terfia keshi istihkak 
için şart ittihaz kılınması ve sualler heyeti mümeyyize tarafından im
tihanın yevmi icrasında tertip olunup imtihanın dahi heyeti mezkûre 
huzurunda icrasını mutazammm yeniden bir program tanzim olunarak 
roünderçcaıtı icabı maslahata muvafık ve terfii sınıf edecek kaymakam 
ve müdürlerin iktidarlarını tayine kâfi görünmüş olduğundan olveçhile 
ifayı muktezasınm nezareti müçarileyhaya havalesi ve Dahiliye Neza
ret ve Memurini Mülkiye Komisyonu Riyaseti Ceklelerine malûmat itası 
dermeyan olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile iradei seniyei has
reti hilafetpenahî şerefmütaaıllîk buyurulur ise mantuku münifi infaz 
olunacağı beyaniyle tezkerei senaverî terkim olundu efendim. 

18 ramazan 1321 ve 25 teşrinisani 1319 

iradei tseniyei hazreti padisahiyi mübettiğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflariyle mamuru âlî buyuruları işbu 
tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahî şerefsudur buyuru lmuş olmakla olbapta emrü fer
man hazreti veliyülemrindir. 

23 ramazan 1321 ve 30 teşrinisani 1319 

İkinci sınıf kaza kaymakamlaruun terfi imtihanı 

iNahiye müdürlüğünden üçüncü sınıf kaymakamlığına ve üçüncü 
sınıf kaymakamlığından ikinci eımf kaymakamlığıma terfi edecekler için 
mürettep ve balâda muharrer sualler dahil olmak üzere ilâveten me
saili âtiye sual olunacaktır : 

18 muharrem 1309 tarihli E b n i y e } 
Kanunu f 

Mülhakata ait cihetleri lâyıkiyle mü
talâa olunacaktır. 



s 
Memurini devletin tebaai ecnebiye 
meskenlerine sureti duhulüne mü
teallik mukarrerat ahkâm» 

Lâyrkiyıle mütalâa olunacaktır. 

Tabiatı müslimei osmarıiyenin te
baai traniye ile izdivaçlarının 
memnuiyetine dair 25 şaban 1295 
tarihli nizamname 

Baştan nihayetine 
olunacaktır 

kadar mütalâa 

Bazı memurin ve müessesatı ecne-] 
biyenin yerliden istihdam ede- ( 
çekleri eşhas hakkında 23 safer f 
1280 tarihli nizamname J 

Memurini Mülkiye Komisyonu N i - ) ıMadde 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve-
zamnamesi \ 11 ve 12 ve 14 ve 15 

Şûrayı Devletin devairi idaresiyle] 
her birinin vezaifi ve encümeni Jh- [ 
tilâfın vazifesi I 

İ l m i iktisat ve maliye programı 

Nahiye müdürlerinin üçüncü sınıf kaza kaymakamlığına 
terfi imtihanı 

î lmü iktisadın tarif ve gayet ve taksimi 
İhtiyaç ve servet ve faide ve kıymet ve fiat tabirlerinin tarifi 
İstihsali servet ne demektir 
Vesaiti istihsali servet kaçtır ve nelerdir 

Alât i le makinenin farkı ve makine istimalinin fevaidi ve makinelere 
edilen İtirazat i le ecvibesi. 
taksimi amalin tarifiyle fevaidi 

Mübadelenin tarifi ve vücuhu mübadele 

Krymeti mucip olan esbap 

Arz ve talep ve rekabet ne demektir ve rekabetin faidesİ nedir 

Meskukâtın mahiyet ve 'hizmeti 

Menabii varidatı düveliyenin ilmi malice üç büyük kısma taksimiyle 
her birinin tarif ve beyanı 

Ormanların fevait ve muhassanatı ve ormanların Devletçe tahtı muha
faza ve İdareye alınmasının lüzumu 



Verginin tarif ve tediyesi ve mütehatrimi zimmet olduğunun beyanı 
Teklifi vahit ve tekâlifi müteaddide usullerinin tarifiyle ikinci usulün 
esbabı rüçhanının beyanı 

Kitabı evvelden faslı evvel ve faslı sanı ve faslı hamiş 

/Kitabı saninin babı evvelinden faslı evvel ve faslı sani : İşbu ah
kâmı kanuniye mahakimi idare teşkilâtiyle tevfik edilerek ifade olu
nacaktır. 

Ahzı Asker Kanunu : 

Madde 1 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 16 

Faslı salis 
Fas l ı rabi 
Faslı hamişten madde 6 9 ve 77 ve 78 ve 79 ve 80 
81 ve 82 ve 83 ve 84 ve 86 ve 87 ve 88 ve 89 ve 90 
Fasl ı sadisten madde 91 ve 92 ve 93 
-Faslı sabiden madde 110 ve 114 ve 116 
Fas l ı samihden madde 118 ve 119 ve 120 

-Hali seferde vesaiti nakliyei cü- ] Idarei mülkiyeye taallûk eden ci« 
nudiyenin sureti tedarikine dair )• betleri lâyıkiyle mütalâa oluna-
12 muharrem 1307 tarihli kanun j çaktır 

Üçüncü sınıf kaymakamların terfi imtihanı 

Nahiye müdürlüğünden üçüncü sınıf kaymakamlığına terfi ede
cekler için mü re t tep ve balâda muharrer sualler de dahil olmak üzere 
ilâveten mesaili âtiye sual edilecektir : 

Rej i muamelâtına müteallik efrat tarafından 
vukubulan müracaat ve Re j i İdaresince der-
meyan edilen bazı mütalâa t hakkında Şûrayı 
Devlet Tanzimat Dairesiyle Meclisi Ali i Vüke
lâca ittihaz olunan mukarrereü hâvi 12 zilhicce 
1311 tarihinde neşrolunmuş olan talimat 

Ceza Kanunu Madde 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve S ve 6 

Baştan nihayete kadar 
mütalâa olunacaktır 

Mukaddemeden üçüncü fasıl 

Birinci baptan üçüncü fasıl 
> * dördüncü fasıl 
> > beşinci fasıl 
> > altıncı fasıl 
» > on beşinci fası l 

Madde 52 ve 53 ve 54 
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21 cemaziyelevvel 1294 tarihli me-1 
naifii umumiye için İstimlâki Em- }• Bastan nihayetine kadar mütalâa 
lâk Kararnamesi J olunacaktır, 

ldarei umuru maliyei vilâyatça 
memurini mülkiye ve maliyenin 
vezaİfi hakkında 10 zilhicce 1515 
tarihli taıliınat 

20 nisan 1305 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesi 

Nahiye m ü d ü r l e r i y l e k a z a k a y m a k a m l a r ı n ı n Mektebi Mülkiyei 
Ş a h a n e d e i c r a o l u n a c a k terf i i sınıf i m t i h a n l a r ı m 

m ü b e y y i n p r o g r a m 

i lmi hesap programı 

Nahiye müdürlerinin üçüncü sınıf kaza kaymakamlığına 
terfi imtihanı 

Adadı tamme ve küsuratı âdiye ve aşariye amali, küsuratı âdi yenin 
ihtisarı hakkındaki kavaitten intihap olunacak bir bahsin kavaidiyle 

.adadı tamme ve küsuratı şamil bir meselei basite halletirilmesi. 

'Üçüncü sınıf kaza kaymakamlarının terfi imtihanı 

Evvelki de dahil olmak üzere adadı asliye adadın mazrubu asli
lere tefriki kasım müştereki azam küsuratı âdiye ve aaariyenin yekdi
ğerine tahvilleri adadı mürekkebe mikyasatL atika ve cedide ve yekdi
ğerine tahvilleri ve refî ve cezir mehahisi kavaidinden intihap olunan 
b i r sual ile bunları şamil ve muğlak olmamak üzere bir mesele halletti-
rilmesi. 

İkinci sınıf kaza kaymakamlarının terfi imtihanı 

Evvelkiler de dahil olmak üzere nispet ve tenasüp faizi müfret ve 
mürekkep ıskonto ayar adedi vasati taksimi mütenasip veya gurama 
tadil ve terkip mebahisi kavaidinden bir sual ile pek muğlâk olmamak 
üzere işbu mebahise ait bir mesele hail ettirilmesi. 

Tarihi osmani programı 

Nahiye müdürlerinin üçüncü sınıf kaza kaymakamlığına 
terfi imtihanı 

Selâtini izamı Osmaniye hazeratının tarihi cülusları ve müddeti 
(saltanatlarıyle zamanlarında vukuagelen fütuhatın meşhurları sual olu
nacaktır. 
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üçüncü sınıf kaymakamların terfi imtihanı 

Evvelki de dahil olmak üzere fethi Kostantaniye'ye kadar olan 
•vukuatın tafsili sual olunacaktır. 

İkinci sınıf kaymakamların terfi imtihanı 

.Evvelkilerle beraber bin tarihine kadar kaydolan vukuatın tafsili 
sual olunacaktır. 

Coğrafyayı osmani programı 

Nahiye müdürlerinin üçüncü sınıf kaza kaymakamlığına 
terfi imtihanı 

Memaliki şahane dahilinde bulunan vilâyat ve eyalâtın hududiyle 
münkasim olduğu sancak ve sancak merkezlerinin esamisi tahrir edilip 
harita üzerinde mevkileri gösterilecektir. 

Üçüncü sınıf kaza kaymakamlarının terfi imtihanı 

iMemaliki şahanenin hududiyle sevahil indeki kasabatı meşhure ve 
l îman ve körfez ve burunlarının ve dahilinde bulunan meşhur dağlarla 
nehir ve göllerinin ve münkasim olduğu vilâyatm sancak merkezleriyle 
kasabatı meşhuresinin yalnız esamisi tahrir edilip harita üzerinde mev
kileri gösterilecektir. 

İkinci sınıf kaymakamların terfi imtihanı 

(Memaliki şahanenin hududiyle sevahil indeki iskele şehirlerinin ve 
liman ve körfez ve burunlarının ve dahilinde bulunan dağlarla nehir 

T e göllerinin, ve münkasim olduğu vilâyatın sancak ve sancak merkez
lerinin ve kasabatı meşhurenin mufassalan ve tunik ve şimendiferlerinin 
tnufatasaran tahriri ve harita üzerinde mevkilerinin gösterilmesi mat
luptur. 

'Kitabeti resmiye programı 

Nahiye Müdürlerinin üçüncü sınıf kaza kaymakamlığına 
terfi imtihanı 

Re*sen veyahut cevaben oldukça mühim bi r mevzu üzerine tahrirat 
veyahut tezkere kademe aldırılacaktır. 

Üçüncü sınıf kaza kaymakamlarının terfi imtihanı 

Re'sen veyahut cevaben mühim bir mevzu üzerine mazbata yazdı
rıl acaktır. 



İHnci sınıf kaza kaymakamlarının terfi imtihanı 

Vâsice b i r mevzu üzerine lâyiha kaleme aldırılacaktır. 

Kovanın ve nizamat programı 

Nahiye {müdürlerinin üçüncü sınıf kaza kaymakamlığına 
terfi imtihanı 

Teşkili V i l â y e t t i - (Babı evvel faslı evvel madde 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
zamnaunesi; 15 ,14 ,15 

Babı sani faslı evvel madde 29 ,30 , 31, 32, 33, H 
36 

Babı salis faslı evvel madde 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49 

Babı rabi faslı evvel madde 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62 

Babı hamiş faslı evvel madde 63, 64, 65, 66 
Babı hamiş faslı sanî madde 67, 68, 69, 70, 71, 72 
Bab ı hamiş faslı salis madde 73, 74, 75, 76 
B a b ı hamiş faslı rabi madde 77 

îdarei Umumiyei Vilâ- Babı evvel madde 1,2, 3 
yat Nizamnamesi : Babı sani faslı evvel madde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,-12, 13, 14, 15 
B a b ı sani faslı sani madde 17 
/Babı salis faslı evvel madde 35,36 
Babı salis faslı sani madde 43, 45, 46, 47, 48, 49 
(Babı salis faslı salis madde 56, 57, 58 faslı rabi 

madde 59, 60 
Babı rabi faslı sani madde 76, 77, 78, 79, 80, 81, 

8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 6 , 87, 
8 8 , 8 9 

Babı rabi faslı rabi madde 92, 93 
S a b i rabi faslı sadis madde 107, 108, 109, 110 

Vilâyat BelediyeKanunu: Baştan nihayetine kadar mütalâa olunacaktır. 
24 şevval 1306 tarihli Aşar Nizamnamesi 
20 cemaziyclulâ 1305 tarihli Ağnam Tal imatı 

8 zilhicce 1319 tarihli Tahsi l i Emval INizamnamesiyle ona mülhak 11 
muharrem 1320 tarihli mevaddı nizamiye 

9 rebiülahır 1311 tarihli Bedel âtı Askeriye Kararnamesi 



Memurin Muhakemesine dair nizamname İle me-1 

«addı müzeyyelesi ve onları müfessir Uakname 
ve memu-rini mülkiye hakkında ceraimi şahsi-
yeden dolayı icra olunacak tahkikatı adliye ve 
muamelâtı idareyi havi Şûrayı Devlet T a » 
mat Dairesi Mazbatası 

Tamemiyle mütalâa 
olunacaktır 

Orman Nizamnamesi (Madde 1, î , 5> 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26 
18 zilhicce 1304 tarihli Maden Nizamnamesi 1 ,2 ve 3 üncü maddeleriyle 
altıncı fasıl 
Maden Nizamnamesinin 26 safer 1319 tarihli faslı muaddeli tamamen 
mütalâa olunacaktır. 

26 safer 1320 tarihli Taş Ocakları Nizamnamesi } .Baştan nihayetine ka
il dar mütalâa olunacaktır 

Amelei mükellefe usulü 

Maarifi Umumiye Nizamnamesi: Madde 1, 2, 3, 4, 5, 9 , 1 0 , 1 1 . 12, 13, 18, 
19,129,130 

Tabiiyeti Osmaniye Kanunu : Baştan nihayete kadar mütalâa oluna
caktır. 

S i r A - ^ i S ^ ^ ' i 1* 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14, 15, 19, 22, rıhlı Asarı Atıka Nı- }• n ^ ^ ^ ^ % 

zamnamesı Madde J 

18 zilkade 1304 tarihli 1 
Mürur Nizamnamesi [ 1, 2, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Madde J 
23 rebiülahır 1301 ta-] 
rihli Pasaport Nizarn-^ 1, 4, 11, 12, 13, 14, İS, 16, 17, 18 
namesi Madde ] 

Ecnebilerin tasarrufu emlâk etmelerine dair 7 ] 
safer 1284 tarihli m.evaddı kanuniye ile zaten j 
tebaai osmaniyeden iken bilâhara tebdili tabi ' [ Tamamiyle mütalâa 
iyet etmiş olanlar hakkında emvali gayrimen- f olunacaktır 
kuleden dolayı cereyan edecek muamelâta mü- j 
tedair 2 rebiülahır 1300 tarihli kanun j 

20 recep 1300 tarihli Re j i Şartnamesi Madde] 5 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 
( «1, 22, 23, 24, 26, 27 

Z ü r r a » Rej iye ve Rejinin zürraa karsı o l a n ) m r i n c i y e i k m C İ v e 

hukuk ve vezaıfıne ve ahkamı cezaıyeye dair } { a M ] ^ a t j 

4 rebiülevvel 1304 tarihli nizamname j 

Araza Kanunu Madde 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
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» » Babı evvel faali m e l madde 12, 25, 31, 32, 33 
» » Babı evvelden faslı rabi 
> > Babı saniden faslı evvel ve faslı sani 

Usulü Muhaıkematı Cezaiye Kanunu (Madde 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Bilvasıta ve bi lâ vasıta tekâlifin tarifleri ve bir memlekette bu iki nevi 
teklifin vücudu lâzım olduğunun müdellelen beyanı 

Üçüncü sınıf kaza kaymakamlarının terfi imtihanı 

Evvelkide dahil olmak üzere esilei âtiye iradolu nacak tır 

Servetin aksamı ve her birinin tarifi 

lltmü iktisatça arz kelimesinin manası ve arzın diğer sermayelerden farkı 
Vesaiti istihsali servetten olan sa'yin ehemmiyeti ve müsmir olmasının 

şerait ve aksamı 
Sermayenin tar i f ve taksimi ve servet i le sermayenin farkı 
Arazinin ashabı tarafından bizzat veyahut ortakçılık veya icar suretiyle 

işletilmeleri tariklerinden hangisi hayırlıdır ve esbabı nedir 
Arazinin küoük ve orta ve büyük kıtada taksimiyle ziraat edilmesi key

fiyetlerinden (hangisi ne gibi ahvalde daha hayırlıdır 
Amelenin ne gibi ahvalde yevmiye ile ve ne 'gibi ahvalde maktuan ça-
lıaUnlması daha faidelidir 
Kıymetin servetten farkı 
Ormanlardan ne suretle varidat hâsıl olur 
Orman varidatının, tezayüdünü mucip olan esbap 
Onman İdaresinin vezaifi 
Devletçe Hazineye Varidat tedarik etmek maksadiyle efrat i le rekabet 
ederek menabi icra eylemek caizmidir. 

Yo l vergisi nedir ve nasıl cereyan eder 
Gümrük rüsumunun tarhı hususundaki rayiç ve tarife usullerinin izahı 
Belediyeler ne gibi rüsum tarhedebilirler 

ikinci sınıf 'kaymakamların terfi imtihanı 

Evvelkilerle birlikte âtideki sualler sorulacaktır 

İ t ibar ne demektir faidesİ nedir ve envai itibarın (beyan ve izahı 

Vasttai mübadele olacak şeyin haiz olması lâzımgelen evsaf 

Meskukâtça mikyası vahit ve mikyas usullerinin tarif ve izahı 

Bankaların (hidomat ve muamelâtı banknotlar ve evrakı naktiye 

Ticaret , ticareti dahiliye ve ticareti hariciye ve i thalât ve ihracat ne de

mektir 

İ 
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Ticarette usulü himayenin fennen muvafık olmadığının müdellelen 
ibeyanı 

Transit ve faidesi nedir 
Antrepo reddi rüsum ve kabulü muvakkat usullerinin tarifi 
İlmi iktisatça istihlâkin manası ve envai istilhlâkât 
Bizde ormanlar kaç nevidir ve bunlardan istifa olunan rüsum kaç 

türlüdür ve 'bu rüsum hangi dairelere aittir 
Maden bizde kaç nevidir ve bunlardan ne 'gibi rüsum ve harç istifa 

olunur 
Arazi vergisinin ebnİye vergisiyle karıştırıl mamasının esbabı nedir 
Bizde müsakkafat ve ebniye vergisinin sureti cereyanının izahı 
Bizde temettü vergisi nasıl cereyan eder 
Bizde tuz ve tütün resimleri nasıl caridir 

• 

N o : 3 — Osmani* M e c i d î ve Şefkat n i şan ı h ü m a y u n l a r ı i ç in 
yaz ı lacak b e r a t ı â l i l e r kuyut ve m u a m e l â t ı n ı n t emin i 

inzibatı h a k k ı n d a T a l i m a t 

23 muharrem 1322, 28 mart 1320 

Madde 1 — İşbu nişanı âliler için itası tâzımgelen beratı hüma
yunlar numunesine ıtatbikan isim Ve unvan mahalleri açık olarak tab ve 
ıtemsil ve koçanlı defter şeklinde tertip ve teclit olunmak ve her birine 
birden itibaren sırasiyle karşı l ıklı numara vazedilmek üzere dokuz kuta 
beratı âli defteri İttihaz olunmuştur. 

Madde 2 — Nişanı hümayunlarla icra buyurulacak taltifata dair 
şeref sadır olacak iradei seniyei hazreti padisahiyi havi tezakir Babıa l i 
Evrak Odasınca ve Teşrifat Dairesince foadeflkayıt senedatı makbuze 
mukabilinde Divanı Hümayuna ve oradan Nişan Kalemine ita oluna
caktır, 

iMadde 3 — Otveçhile taltifatı seniyeye mazhar olanların isim ve 
şöhretleriyle haiz oldukları rütbe ve unvanları Ve ihsan buyurulan ni
şanı hümayunların nevi ve dereceleri gösterilerek Nişan Kalamince rauh-
tasaran müsveddeleri tanzim v e Beyi ikicilik Memuriyeti tarafından görü
lüp yaziyl'e işaret edildikten sonra müsveddatta İsimleri muharrer zeva
tın isim ve unvanları meratibi teşrif a tiye tne kaidei raevzuaya göre sa-
lifüzzikir dokuz nevi beratı âliden hangisine dercolunmak lâzimgelirse 



I n m ve unvan mahalleri doldurularak ve mahalli mahsusuna Beylik-
( i l ik tarafından alelûsul reşit çekilerek Teşrifat Dairesine gönderilecek 
ve oradan dahi muvafıkı kuyut olduğu bittetkik mührü resmî ile tahtım 
olunduktan sonra Bab ıa l i Evrak Odasına verilecektir. 

Madde 4 — Beratı âlilerin esnayı tebyizinde sehiv vukuundan naşi 
tebdili lâzımgelen beratın koçanına vazolunmuş olan sıra numarası 
yürütülmeyip tebdilen yazılacak berat ve koçana yine o numara konu. 
lacak ve yanlış yazılan berat kâğıdı ayniyle müsvedde derununda ve ko
çanı cildi arasında hıfzolunacaktır. 

Madde 5 — Bu suretle muamelesi ikmal edilerek Babıal i Evrak 
Odasına ita olunacak beratı 'âliler mezkûr odaca iradatı seniyeyî havi 
tezkere i l e tatbik ve kayıtlarına işaret ve tenmik edildikten sonra asha
bına ita olunmak üzere mensup oldukları devaire irsal olunacak ve mu
kabilinde alınacak makbuz senedatı muntazaman hıfzedilecek tir. 

Madde 6 — İşbu talimatın hüsnü cereyanına Beylikçilik ve Teşri
fatçılık ve Evrak Müdürlüğü memuriyetleri canibinden aleddevam dik
kat ve nezaret edilecektir. 

Noı 4 — Devleti Al iye ile B u l g a r i s t a n E m a r e t i beyn inde 
m ü nakit t t i l â f n a m e 

25 rouAarrem. 1322, 30 mart 1320 

Devlet i AHyei 'Osmaniye i l e Bulgaristan Emareti mevaddı âtiye 
hakkında beyinlerinde iti lâf hâsıl etmişlerdir : 

Evvelen — Bulgaristan Eimareti gerek kendi arazisi üzerinde ve 
gerek Rumelii Şarki dahilinde ihtilâl komiteleri ve müsellâh çeteler 
teşekkülünü ve bir de Memaliki Şahaneye karşı bilcümle tahrikatı fe-
satcuyane ikamı menetmeği ve Bulgaristan ahalîsinden olup da vilâyatı 
mÜltesıkai şahanede asayişi umumiyeyi muhil harekâta cüret i le Bul-
igaristana veya Rumelii Şarkiye i l t ica edenler olursa onlar hakkında 
ınücazatı şedİdei kanuniyeyî tertip ve icra eylemeği deruhde eder. 

Saniyen — (Emaret, Vilâyatı Mütecavirei Şahaneye bilcümle me
vaddı infilâkiye ve semtmiyenin ve b i r de sıhhati umumiyeye İrası ma
zarrat edebilecek kâffei mevaddın ınen'i ithali için tedai» ir i Iâzımeye 
tevessül eyliyecektir. 
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Salisen — Devleti Aliyece Avusturya ve Rusya Devletleriyle bil i-
tilâf Selanik, Manastır, (Kosova Vilâyetleri içini kararlaştırılmış olan 
mevaddı islahiye Hükümeti Seniye tarafından mevkii tatbika konula
caktır. Binaenaleyh ıkarihai ilham sablhai mülfikâneden İhsan buyu-
rulan atöfı umumî dahi tamamiyle icra olunacaktır. Gerek doğrudan 
doğruya ve gerek bilvasıta harekâtı şekavetkâri töhmetiyle müttehem 
veya bir suretle maznunen mevkuf bulunanlar, yahut politika cinayetiyle 
bilmuhakeme mahkûm olanlar ile mahali muhtelifeye tebid edilenlerin 
sebilleri tahliye kılınarak vatanlarına iade edilecektir. Ş u kadar ki va
pur ve şimendiferlere ve köprülerle müessesaıtı umumiyeye karşı dina
mit itstima'I etmelerinden dolayı cinayetle mahkûm olan eşhas müstes
nadır. 

Rabian — Rumeli Vilâyatı Şahanesi ahalisinden olup ahvali iğtİşaşiye-
den dolayı iki senedenberi Bulgaristan veya Rumelii Şarkiye gitmiş veya
hut memlekette kalıp haneleri muhterik olmuş olanların köylerine avdet
lerinde meskenlerinin yeniden inşası ve arazilerinin iadesi hususunda 
memurini osmaniyece kendilerine teshil ât gösterilecektir. 

Hamisen — Payitahtı Saltanatı Senİye veya sair Vilâyatı Şahanede 
veya Bulgaristan ve Rumelii Şarkide bir cürüm ika ile firar etmiş olan
ların tarafı Hükümeti Seniyeden Emarete ve Emaret tarafından 
Hükümeti Seniyeye iadesi ve kezalik asker firarilerinin mütekabilen 
red ve teslimi için ayrıca b i r sureti tanzimiye itertip olunacağı gibi eş
kıya ve çeteler tecavüz edememek için Hükümeti Seniye İle Emaret ta
rafından mahsusen anemurini askeriye ve mülkiyeden (mürekkep hattı 
imtiyazda heyetler tayin olunacaktır ve buna dair aynca bir sureti tan-
zimiye yapılacak ve buraca ve oraca olan mevaddı muallâkanın tetki-
kiyle tesviyesi zımnında muhtelit bir komisyon teşkil olunacak ve bu 
komisyon hemen tetkikata iptidar eyliyecektir. 

Sadisen — Bulgaristan ve Rumelii Şarki mevaridatı hakkında güm
rüklerce ahiren ittihaz olunan tedabiri istisnaiye birrefi evvelce mer*i 
olan aynı muamelât ve teshilâıt İrae edilecektir.- Hattı imtiyazın temini 
huzur ve asayişi zımnında her iki tarafça tedabiri müessireye tevessül 
olunacaktır. 

Sabian. — Şimendifer katarları serbestçe amedü şüt edecek ve mun
tazam evrakı hâmil oldukları halde hususatı zatiye'leri için Bulgaristan 
veya Rumelii Şarkiden ıgeleoek olan Bulgar ' ların gelip gitmelerine asla 
ikaı mevani olunmayacaktır. 

T. 1 C . 8 F. 2 
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Saaninen — Tetbaai Şahanenin b i lâ istisna her sınıfa liyaıkat ve ik
tidarları derecesinde istihdam otlunımakta olduğu cihetle sıfatı <matlu> 
heyİ haiz olan Bulgar la r ın da hidematı mülkiye ve adliyede kabul ve 
istihdamlarına devam olunacaktır. 

Tasdikan lilmakal Tarafı Hükümeti Seniyeden Şûrayı Devlet Reisi 
Devletlû Sait ve Yaveri Ekremi Hazreti Şehriyari Tophanei Amire Mu-
şürü Devletlû Zeki Paşa Hazeratiyle Bulgaristan Emareti tarafından 
bilhassa memur edilen Mösyö J . D. Naçoviç işbu sureti tanzimiyeyi imza 
ve temhir eylemişlerdir. 

işbu sureti tanzimiye 21 muharrem 1322 ve 26 mart 1320 tarihinde 
Dersaadet'te tanzim olunmuştur. 

Naçoviç Zeki Sait 

P r o t o k o l 
Hükümeti Seniye ile Bulgaristan Emareti 
lEvvelen — Hattı imtiyazın muhafazası için mütekabil en ittihaz* 

olunacak tedabire 

Saniyen — Posta ve Telgraf hizmetinin tanzimi ile yol tezakirine-

Sal isen — Mücrimin ve asker firarilerinin silâh ve cephanele-

riyle beraber mütekabil en iadesine 

Rabian — Hsameti askeriyece yerlilık ahval ve- şeraitine 

Hamisen — Tarafeyn tüccar vekillerinin vezaifine 
Sadisen — Şimendiferlerin tarafeynin menafiine muvafık surette 

atiyen İltisakma dair sureti tanzimiyei mahsusa akdey-
liyecefclerdir, 

21 muharrem 1322 ve 26 mart 1320 

Naçoviç Zeki Sait 

• 
N o : 5 — 1 3 2 0 senesi bütçes i h a k k ı n d a o ı ü t t e h a z m u k a r r e r a t a -

d a i r I r a d e i Seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Bin üç yüz yirmi senei maliyesi bütçesi hakkında tanzim ve arz 
ve takdim kılınan mazbatai kemteranemizde vaz'ı teklif olunan şahsi 
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verginin tarhı ahaliye yeni bir bâr tahmili demek olduğu cihetle rızayı 
âliye muvafık olmadığı gibi geçen seneler düyunat ve maasatma hiçbir 
akçe verilmemesi de mugayiri nefselemr bulunduğundan bu bapta şe-
refsudur buyurulan iradei senİyei cenabı hilâfetpenahi üzerine Maliye 
Nazırı Paşanın riyasetinde müteşekkil komisyonca mezkûr verginin vaz'ı 
re yüzde altı tevkif a tın ona iblâğı ve senei sabıka tediyatımn tahdidi 
tedbirlerinin müruruzaman mülâbesesiyle bittalik tedabirİ maruzaİ saire 
icra ve masarifi fevkalâde karşılığının başkaca tedariki hakkında Ba-
bıalice bir karar ittihaz edilmek şartîyle senei Ihaliye zarfında idarei 
umuru maliyenin hüsnü temşiyetine itina kılınması ve şu suretle bu 
sene bütçesinde görünecek sekiz yüz seksen bin lira açığın senei âtiye 
bütçesi müzakeratı sırasında icabının icrası ve senei âtiyeye ait tedabir 
hakkındaki takibata fasıla verilmiyerek gelecek sene mart İhtidasına 
kadar yetiştirilmesi ve bütçede tevazün istihsali için tahattur edilecek 
tedabiri nafıanın b i r taraftan tetkik edilmesi arz ve beyan edilmesiyle 
bugünkü meclisi çakera nem izde nnüzakerei keyfiyet olunarak ve şu gün
lerde maaşı umumî itası lâzimeden bulunmuş olduğundan birkaç gün 
zarfında tevziata başlanılmak üzere bu bapta da iktizayı hal teemmül 
edilerek müsaraaten arzı atebei ulya kılınması şerefsudur buyurulup 
ba tezkerei hususiye tebliğ olunan iradeî seniyeî cenabı hilâfetpenahi 
icabı oelilinden olmasına mebnî bermantuku emrü fermanı hümayunu 
mülûkâne meyanei bendegânemazde ımüzakerei keyfiyet olundu. Maliye 
Nezaretinin iş'aratı ve Komisyonu Mahsusun ifadatı üzerine senei haliye 
bütçesinin tevazün edebilmesi zımnında bazı tedabir bilmüzakere arz 
ve istizan edilmiş olup ancak komisyonun maruzatı ahiresine nazaran 
şahsi verginin tarhı ve tevkifatın yüdde ona iblâğı ve tediyatın tahdidi 
hususları bittâlik tedabiri saire icra ve masarifatı fevkalâde karşılığı 
haşkaca tedarik ile idarei maslahata çalışılmak şartiyüe bütçede yalnız 
sekiz yüz seksen bin l ira açık görüneceği anlaşılmış olmakla şahsi vergi 

ve tezyidi tevkifat ve tahdidi tediyat maddelerinin talikiyle komisyondan 
arz ve ifade olunduğu üzere bütçenin ahkâmı sairesinin tatbik edilmesi 
yani devairi askeriye ve mülkiye ımuhassa'tınca icra edilen sair tasarru-
fat ve tadilât ifa edilmekle beraber devairi merkeziyece maaş zammı 
ve memuriyet ihdası ve maaşlı rütbelerin karşılık gösterilmedikçe terfii 
arzolunmaması ve mecalis azal ıkl arı ve bil üzüm memuriyetler münhal 
oldukça maaşlarının Hazine manda edilmesi ve İki ve daha ziyade me
muriyeti olup her memuriyeti için ayrı ayrı maaş alanÜara en çok me
muriyet maaşı verilmek üzere diğerlerinin ve maaşatı zatiye ashabından 
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dahi gerek Hazineden gerek Tekaüt Sandığından mükerrer maaşı olan
lara yalnız en çok olan bir maaş verilerek kezalik diğerlerinin veril
memesi ve geçen sene nihayetine kadar devam eden merkeziyet usulünün 
bu sene nihayetine kadar da idame edilmesi ve varidatı umumiyei Dev
let meyanında tanzimi idare ile tezayüdü memul dlan posta ve telgraf 
ve orman ve maadin ve ziraat ve rüsumat hasılatının tezyidi esbabının 
dairelerince istihsal edilmesi ve seneİ haliye varidatının senesi içinde 
tahsiline ve masarif atın kavaidi iktisadiyeye tevfikan tediyesine her ta
rafça ikdam ve İhtimam olunması ve masarifatı fevkalâdeye gelince 
hasbelicap Rumeli ve Anadolu Vilâyatı Şahanesinde bulundurulmakta 
olan asakiri nusret measiri hazretti padişahı için sene nihayetine kadar 
vukuhulacak masarifin ne miktara baliğ olacağının dairei askeriyece 
tayin ve tahminliyle çünkü bu misİllû masarifin münasip bir avans ile 
temini umuru zaruriyeden ve ahvali fevkalâde ilcasiyle sair memleket
lerde dahi ihtiyar olunan muamelâttan olmasiyle hemen lâzımgelen 
müessesatı sarafiye ile söyleşilerek neticesinin bilmüzakere arz ve isti
zan olunmak Üzere serian izbar ive senei âtiye bütçesinin vaktiyle tertibi 
ve olbapta lâzımgelen tedabirin ve senei haliye bütçesi açığı hakkında 
iktizayı halin teemmüliyle kezalik müzakere ve arzu İstizan kılınmak 
üzere iş*ar edilmesinin 'Maliye Nezaretine havalesi ve saniha pirayı 
sudur olan emrü fermam merahim beyanı hazreti mülûkâne mucibi âli
si nce hemen şu günlerde maaşı umuminin tevziine mübaşeret olunması 
mütehattİm ve maaşı mezkûrun zamanı tahsili hu lu l eden ağnam res
minden ve varidatı saireden ifası muktazi olduğundan resmî mezkûrun 
usul ve müddeti muayyenesİ zarfında tahsilinde rehavet veyahut mü-
rettep olduğu masarifin haricinde sarfiyata cüret edenler olursa Maliye 
Nezaretinin tahkik ve iş 'ariyle haklarında muamelei lâzime icrası ve 
mebaliği kâfiyenin emvali vilâyatı şahaneden hemen ıbittertip müddeti 
kalîle içinde yetiştirilmesi için memurini mülkiye ve maliyeye tebligatı 
katiye ifası ve bittakip mebaliği kâfiyenin istihsaliyle hükmü emrü fer
manı hümayunu mülûkânenin infazı tezekkür kılındı ise de olbapta ve 
katibai ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

18 sajer 1322 ve 21 nisan 1320 

Arz tezkeresi 

Bin üç yüz yirmi senei maliyesi bütçesi hakkında Maliye Nazın 
Devletlû Paşa Hazretlerinin riyasetinde müteşekkil komisyonda ittihaz 
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olunan mukarrerat üzerine şerefsudur buyurulan emrü fermanı hüma
yunu mülûlkâneyi müıbelliğ tezkerei hususiye! devletleri Meclisi Mah
susu Vükelâda Iedelmütalâa cereyan eden müzakereye tevfikan tanzim 
olunan mazbata arz ve takdim olunmakla <münderecatı hususunda her 
ne veçhile iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi müteallik ve şerefsudur 
buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği ıbeyaniyle tezkerei senaverî 
terkim kılındı efendim. 

18 safer 1322 ve 21 nisan 2320 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri 
Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai maruzasiyle manzuru âli olarak 
mazbatai mezkûreye de hamiş terkimiyle tebliğ olunduğu üzere merke
ziyet usulünün bu sene nihayetine kadar idame edilmesi arz ve beyan 
olunuyorsa da merkeziyet usulünün tevkiti caiz olmayıp bu usulün 
aleddevam cereyanı menafii Devlet icabından olduğu cihetle matlubu 
katîi 'hazreti padişahi bulunduğundan olveçhile muamele olunmak ve 
masarifi fevkalâde için yeniden b i r takım hesabat tanzimiyle büyük bü
yük istikraz akdi münasip olmayıp Rumeli'de masarifi fevkalâdeyi teş
kil eden redif taburları olmasına ve bunun muvakkat bulunmasına na
zaran hüsnü idarei maslahat edilmek ve vilâyetlere öyle yolsuz faavalât 
icra olummamakla beraber zaten sarfiyatı vakıa irade ve ferman buyu-
rulacak zevattan mürekkep bir komisyonu mahsus tarafından kontrol 
olunacağı cihetle suiistİanalâta mahal verilmemek ve tezkerei maruzai 
sadaretpenahileri üzerine tebliğ olunduğu üzere emvali Hazinenin vi-
lâyattan voliyle ve süratle celbi hususunda tarafı samii sadaretpenahi-
lerinden bilhassa takibat icra ile gerek maaşı umuminin tesviyesi ve ge
rek sair masarifatın tediyesi emrinde bezli ikdamat olunmak ve muta-
addit memuriyeti olup her bir memuriyeti için ayrı ayn maaş alanlara 
en çok memuriyet maaşı verilerek diğerlerinin kat'ı hakkındaki karar 
mensubini ilmiyeye teşmil olunmamak üzere mucibince iradei seniyei 
cenabı hilâfetpenahi şerefsudur buyurulmuş olmakla olbapta emrü fer
man hazreti veliyülemrindir. 

19 safer 1322 ve 22 nisan 1320 
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N o : 6 — R e s m i D a m g a K a n u n u 

25 safer 1322, 28 nisan 1320 

F A S L I E V V E L 

Mevaddı u m u m i y e h a k k ı n d a d ı r 

Madde 1 — Damga resmi tekâlifi Devletten olarak işbu kanunda 
enva ve derecatı tâyin ve tadat edilen evrak ve senedat ve ilânat i l e 
saireye mahsustur. 

Madde 2 — Damga resmi iki kısımdır : 

Birisi resmi maktu olup evrak ve senedat ve ilânat ve sairenin nevi 
ve mahiyetlerine göre tarhedilmistir. Diğeri resmi nispidir ki lieclil-
ihticac ibraz olunacak veya olunabilecek evrak ve senedatta muharrer 
meblâğ ve kıymete göre istifa edilir. 

Madde 3 — Damga resminin ifa ve istifası evvelen: evraka pul 
ilsakı ve saniyen: kanunen miicaz olan ahvalde fevkalâde damga vaz'ı 
suretiyle olur. 

Madde 4 — Damga resminin istifası Düyunu Umumiye Varidatı 
Mubassasa idaresine aittir. Fevkalâde damga vaz'ı muamelesi münhası
ran Dersaadet'te idarei mezkûre tarafından İcra kılınacaktır. Resmi 
damga pulu Dersaadet ve vilâyatı şahanede Düyunu Umumiye idaresi 
memurları ve îdare tarafından mezun pul bayileri marifetiyle beyi ve 
füruht olunur. 

Bi lâ ruhsat resmi damga pulu füruhtunu itiyat edenlerden üç Os
manlı lirası ve tekerrürü halinde bunun iki misli cezayı nakdî alınacak 
ve bu suretle füruht edilecek pullar zabt olunarak idareye teslim kılı
nacaktır. 

Ruhsatı resmiyeyi haiz olup fakat pul lan kıymeti ımuayyenelerin
den fazla fiatla füruht eden bayilerden cezayı nakdî olarak üç Osmanlı 
lirası ve tekerrürü halinde bunun iki misli alınır. 

Madde 5 — Sahte damga ve pul İmal edenler ve ettirenler ve bi
lerek satanlar ve sürmiye say edenler hakkında Ceza Kanunname! Hü
mayununun yüz kırk dokuzuncu maddesinin fıkrai ulâsı hükmüne 
tevfikan on seneden ziyade olmamak üzere muvakkat kürek veyahut 
kalebentlik cezası icra olunur. İptal veya tahrif edilmiş olan pul lan 
bilerek kullananlar ve satanlar birinci defası için beş Osmanlı lirasın-
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dan «İli Osmanlı l irasına kadar cezayı nakdiye ve tekerrürü halinde beş 
günden b i r aya kadar hapse ve iki kat cezayı nakdiye mahkûm edilir. 

Madde 6 — Devairi Hükümet ile efrat beyninde teati olunacak 
senedatın damga resmi efrat .tarafından tediye edilir. 

Efrat beyninde teati edilen senedatın damga resmi senedin müm-
zisine ait olup ancak makbuz ve İbra senedartiyle ibrayı mutazammm 
evrakın ve sigorta mukavelenamelerinin resmî damgası medyun tara
fından tesviye olunur. 

'Madde 7 — B i r şahsın veyahut eşhası müteaddidenin imzasını muh
tevi olup taahhüdatı mütekabileyi mutazammın olmıyan evrak ve sene
datın tabi bulunduğu damga resmi yalnız bir defa tediye olunur. Mak
buz ve ibra senetlerine bu hükümden müstesna olmak üzere havi ol
dukları beher imza için ayrıca pul ilsak edilir. Âkıdîni müteaddide bey
nindeki senedat resmi damgası her nüsha için vacibüttediyedir. 

Madde 8 — Bi r senette yekdiğerine merbut muamelâtı müteaddide 
münderiç bulunduğu halde resmi damga en ziyade resim istifasını is
tilzam eden cihet üzerinden tahsil olunur. Muamelât yekdigerinden ta
mamen ayrı ve müstakil olursa her- muamele nevine göre başka başka 
resme tabidir. 

F A S L I S A N I 

R ü s u m u m a k t u a y a d a i r d i r 

Madde 9 — Atiyüzzikir senedat ve evrakı saire her bir i için ayn 

ayrı gösterilen resmi maktua tabidir. 

B Î R İ N C Î F I K R A 

Memurin ile efrat beyninde teati olunan evrak ve senedat 

Kuruş Para 

1 - Maden imtiyazı fermanları 200 

2 - Sa i r fermanlar kefalet akçelerinin yüzde yarımı 
nispetinde b i r resme tabidir 

3 - Maden taharriyatı ruhsatnameleri 00 

4 j T a ş ocakları ruhsatnameleri 5 
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Kuruş Para 

6 - Fabrika ve müessesatı sınaiye ihdası için ita olu
nan resmî ruhsatnameler 100 

6 - Resmen icra olunacak müzayede ve münakaşa 
esnasında pey sürenler tarafından gösterilecek kefillerden 
alınacak senedatı muvakkate veya verilecek şerhler ve meb
lâğı muayyeni havi kefalet ve rehin senedatı : 

ö n (bin kuruşa kadar 5 

(On binden ziyade yirmi bin kuruşa kadar 10 

Yirmi bin kuruştan yukarısı 20 

7 - Beş bin kuruşa kadar olan bilcümle emlâk ve arazi 

tasarruf ve tapu senetleri 20* 

'Beş bin kuruştan yukarı on hin kuruşa kadaı 1 

On bin kuruşu mütecaviz olan 3 
8 - Muafiyata dair olan dördüncü fasılda muharrer 

celpnamelerden maada hukuku âdiyei şahsiye ve ticariye 
celpnameleri 1 

9 - Müraselâtı şer'iye 1 
10 - Tarafeyni muhasımeynin mahkemeye verdikleri 

lâyiha ve muhtıra ve müzekkereler 3 

11 - Protesto ve itiraznamelerin her b i r nüshası 3 

12 - Haciz istidanameleri 2 

13 - Şûrayı Devlet ve mahakim ve mecalasten ve alelû-
mum hey'atı resmİyeden muayyen bir meblâğı havi olmı-
yarak efrada ita olunan ilâm ve kararname ve mazbatalar 
ve b i r meblâğı muayyeni havi olmıyan hakem kararları 10 

14 - Emlâkin takdir ve tadili kıymeti için alâkadaran 
tarafından vukubulan müracaat üzerine muhamminler ca
nibinden ita olunan raporlar ile takdiri bedeli icar için ve
rilen rapor ve mazbatalar fi 

15 - Ba ilâm verilen hüküm üzerine ahzedilen meba'Iiğ 
için mahakim icra dairelerine i ta olunan makbuz senetleri 20> 

26 - Her nevi eşyanın tesellümünü mutazammm efrat 
tarafından devairi rasmiyeye defter üzerinde veya ayrıca 
varaka İle verilen makbuz ve ibra senetleri 20-



17 - Mileli gayri müslime münakehatının tasdiki zım
nında muhtaran tarafından tanzim olunan şehadetnameler 

18 - i lmühaber nevinden madut olan ve efratı nâsa 
resmen ata olunan şehadetnamelerle tasdikname ve beyan
nameler 

19 - Memaliki Şahaneden ihraç olunan veyahut dahilen 
bir mahalden diğerine nakledilen emtianın vusulünü mü-
beyyin olup ayrı bir varaka ile veyahut evrakı sairenin zi-
rine veya zahrına yazılmak suretiyle ita olunan şehadetna
meler 

20 • Nüfus tezkereleri 

21 - Müzayede ve münakaşa kaimelerine keşide oluna
cak karardadeler 

22 • Ziraat Bankasından istikraz edenlere mahallelerin
den ita olunan ilmühaberler 

23 - Emvali metruke bin kuruştan aşağı olduğu surette 
mahakimi seriye tarafından eytam vasilerine verilece"; hüc
cetler 

24 - Hükkâmı muvazzafa tarafından verilen münakchat 
izinnameleri 

25 - Hükkâmı gayrı muvazzafa tarafından •verilen mü-
nakehat izinnameleri 

26 * Dördüncü fasılda münderiç ihbarnamelerden ma
ada her nevi İhbarnameler 

27 - Hüviyeti meçhul eşhas tarafından satılan hayva
natın hini furuhtunda bayiinin tayini hüviyeti için imam 
ve muhtarlar tarafından ita olunan tezakir 

28 - Ziraat Bankasının müzayede kaimeleri 

29 - Mesalihi zatiyelerine müteallik memurin tarafın
dan ita olunan tezkere ve takrirler 

30 - Istİmare defterlerine geçirilen beher kayıt açin 
31 - Arak imalinde İstimal edilmek üzere müskirat âmil

leri ve meyhaneciler tarafından mubayaa olunan kuru ü-
züm ve incir ve hurma ve saire gibi mevaddı iptidaiyenin 
kaydına mahsus deftere her kaydolunan miktar için 
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Kuruş Para 

32 • Her b i r âmilin imal ettiği şarap ve arakm mİkta-
nnı mutazammın olarak istimare defterlerine geçirilen be
her kayıt için 2 

33 - Kitap ve risale neşri ruhsatnameleri 10 

34 - Gümrük idareleri tarafından verilen kapu pusu-
laları 10 

35 - Mesalihİ hususiye için makarnan resmiyeye keşide 
olunan telgraf namelerin nüsahı asliyesi 1 

30 - Pul bayilerinin pul İştirasına dair olan bordro
ları ve fevkalâde damga vaz'ı bordroları 1 

37 - Pul bayilerine verilecek ruhsatnameler 25 

38 - Havalenamelerin ahzini mübeyyîn ita olunan mak

buzlar 20 

39 - Posta ve telgraf ücretleri için alman makbuzlar 10 

40 - Müzayede ve münakaşa depozito İlmühaberleri 3 

41 - Devairi resmiyeye ibraz olunan bedeli tesviye edil
memiş olan faturalar 10 

42 - Mekâıibi rüştiye şahadetnameleri 5 

» idadiye » 10 

» Aliye » 20 

43 - Muhataralı bahriyeye dair rapor (provo di for-
tene) 3 

İKÎNCÎ F I K R A 

Efrat beyninde teati olunan evrak ve senedat 

44 - Kırk kuruşu mütecaviz meblâğı havi olarak ayrı
ca b i r varaka ile veyahut hamiş ve zahriye suretiyle efral 
beyninde teati olunan makbuz ve ibra senetleriyle tebriyei 
Kİmmeti mutazammın mektup ve sair her nevi evrak 20 

45 - Tahriren tanzim veya şifahen tescil olunan vekâ

letnameler : 

Meblâğı havi olmıyan ve bin kuruşa kadar meblâğı 

mutazammın olanları 10 



Bin kuruştan yukarı bir meblâğı havi olanları 

46 * Hakemlere veyahut ehli hibreye müracaat olun
mak üzere yapılan ve bir meblâğı muayyeni havi veya gayrı 
havi olan kompromseier ve ehli hibre tarafından tanzim 
olunan raporlar ve sulhnameler ve konkordatolar 

47 - Hisse senedatına ve senedatı mezkûrenin devir ve 
naklini havi defterlerin her bir yaprağından 

48 - Çekler 

49 - Kredi mektuplarından on bin kuruşa kadar 

On bin kuruştan yukarı ell i bin kuruşa kadar 

E l l i bin kuruşu mütecaviz olanları 

50 - Nakit ve esham veya eşya ve hini ibrazında vaci-
büttediye olup faiz getirmiyen sandık bonoları ve depozito 
ilmühaberleri 

51 - Kambiyo veya her nevi esham iştirasına veya fü-
ruhtuna dair meblâğı muayyen veyahut gayrimuayyen 
bordrolar 

52 - Borsa mubayaacıları tarafından tertip olunan fiat 
cetvelleri 

55 - Müessesatı sarrafiye ve ticariye ve sınaiyenin ken
di muamelei dahiliyeleri için tanzim ettiklerinden maada 
nota ve hesap pusulaları ve hesabı cari 

54 - Hâmiline ait kuponlar İle hisse senedatı ve tahvi
lâtın numara bordroları 

(Üç kuruşluk pula tabi depozito ilmühaberlerine mer

but olan bordrolar muaftır) 

55 - Nakliyatı berriye ve bahriye sigorta mukavelena
mesi 

56 - încimat ve feyezan ve dolu ve sair mulhataratı zi

raiye ve telefi hayvanat sigorta mukavelenamesi 

57 - Harik sigorta mukavelenameleri 

55, 56 ve 57 numaralar hizasında muharrer rüsumu 
maktua sigorta şirketleri tarafından yüz liraya kadar taz*. 
mim taahhüt olunan mebaliği havi eenedattan istifa olunmaz 
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Kuruş Para 

58 • Açık sigortalar i le nakliyat abonman sigorta mu
kavelenameleri 5 

59 - Hayat sigorta mukavelenameleri 25 

Sigorta şirketleri tarafından tanzim edilen ve (Avnan) 
tabir olunan beyannameler 55 numaradan elli dokuz nu
maraya kadar olan sigorta mukavelenamelerinin tabi oldu
ğu aynı rüsumu maktu aya tabi olacaktır. 

Sigorta mukavelenamesinde muharrer mesken ve ma
hallerin tebdili veyahut sigorta bedelinin tenzili veya üc
retin iadesi hakkındaki (avnan)lar müstesnadır. 

60 - Sigorta İçin tanz/m kılınan muvakkat şahadetna
meler 1 

61 - Sigorta için hakem tayini zımnında tanzim kılınan 
kompromseler 5 

62 - Hakem ve ehli hibre tarafından sigorta için tan
zim kılınan raporlar yüz liraya kadar tayin kılınan tazmi
nat için 5 

Yüz liradan yukan beş yüz liraya kadar 10 
Beş yüz liradan yukarısı için 20 

63 - Manifestolar İle eşyayı mahmule listesi 3 

64 - Navul mukavelenameleri 2 

65 • Konişmentolar ve nakliye kaimeleriyle her nevi 
hamule varakalarının beher nüshası 1 

66 - Gümrük anbarl&rına çıkarılmıyan eşya ashabına 
verilen teslim listeleri 1 

67 - irsal ât ve teslimat ordinoları 10 
68 - Demiryolu şirketleri tarafından ita olunan mak

buzlar 20 
69 - Kırk kuruştan yukarı meblâğı muhtevi yolcu ve 

eşya biletleri 00 
70 - Tiyatro ve konser b i l e t l e r i : 

Yi rmi kuruştan kırk kuruşa kadar 1 

Kı rk kuruştan yukarı 2 

71 - Su kumpanya!ariyle sair buna mümasil şirketle
rin abone mukavelenameleri 1 



72 • Gazetelerin abonman makbuzları 
73 - Menafii hususiyeye ait (her nevi inşaat keşif defter-

leriyle bunlara mütaallİk pilân ve resimıler beher keşif def» 
teri için 

74 - Mecellenin 705 ve Ö52 nci maddeleriyle onlan mü-
taakıp mevadda muharrer sekestro varakalariyle iare se
netleri 

75 - Muvazaa senetleri 

ÜÇÜNCÜ F I K R A 

İlân ve ilân levhaları 

76 - Efrat tarafından kâğıt ve bez veya sair mevad üze
rine tertip ve mazruf ve gayrı mazruf olarak tevzi olunan 
matbu ve gayri matbu ilânnameter, programlar ve tarifli 
ilânlar ve umumî mektuplar 

77 • Devairi resmiye tarafından kâğıt veya mukavva 
üzerine tahrir olunan ve efrat menafiine mütaallik bulunan 
ilân at 

78 - Efrat tarafından kâğıt veva mukavva üzerine her 
ne suretle olursa olsun tertip ve umumî mahallerin dahil 
veya haricinde talik veyahut ilsak edilen ilânat 

79 - Tiyatro perdelerine, duvarlara, mevakii umumİye-
ye ve kâffei vesaiti nakliyeye yazı ve boya ile nakış ve tah
rir veyahut kâğıt ve mukavvanın gayrı mevad üzerine bit-
tertip vaz ve talik olunacak bir metre murabbamda ve on
dan ziyade ilânatın (beher metresi için senevi 

B i r metre murabbaından dûn ve ell i santimetre murab-
baından fazla olanları senevi 

E l l i santimetre ve ondan dûn olanlar senevi 

80 - B i r maddeye mahsus olımıyarak eşya ve mevaddı 
mütenevtviamn ilânını mutazammın varakalar 

81 - Emtia ve eşyanın ve kitapların fiatım mübeyyin 
matbu varakalar ve risaleler 
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Kuruş Pa ra 

82 - Ticarethane ve saire adreslerini havi mecmualar S 
83 - Her nevi sanat ve ticareti havi olarak dükkân ve 

mağaza ve emakini saire üzerine veya camekânına t a l i k olu
nacak kitabe ve levhalar senevi 20 

84 - Her nevi gazetelerle resaili mevkute ve gayrı mev
kute ve mecmua ve saire ile neşredilen ilânatın nusahı as
liyeleri : 

B i r defa tabedilecek ilân için 1 

Ona kadar 2 
Yirmiye kadar 3 
Ell iye kadar 5 
Ziyadesi için 20 

Tekerrür edecek ilânlar ilk ilân tarihinden itibaren bir 
sene içinde olacaktır. 

DÖRDÜNCÜ F I K R A 

Müteferrika 

86 - Vasiyetnameler 50 

86 - Hİç bir meblâğı havi olmıyan taahhütname ve mu

kavelenameler 10 

87 - İ k i bin kuruşa kadar bedeli icarı seneviyi havi 
olan icar ve isticar mukavelenamelerinin her bir nüshası 
senevi 2 

İ k i binden yukarı on bin kuruşa kadar olanları 5 

On binden yukarı yirmi bine kadar olanları 10 

Yirmi binden yukarı olanları 20 

88 - Damga resmine tabi veya gayri tabi kuyudu res-
miyenin hülâsa ve suretleri 5 

89 - Rikâbı şahaneye takdim olunan arzuhaller 3 

90 - Devairi Hükümete verilen arzuhallerle mezuniyet 
ve tekaüt istidaları ve istifanameler 1 

91 - Anonim şirketleri tarafından devaire yazılan tez

kere ve takrirler 3. 
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Kuruş Para 

,92 • Meblâğı muayyeni mutazammın olmıyan rehin se-
nedatiyle kefaletnameler 1 

93 - Meblâğı muayyeni havi olmıyarak beynennas tan
zim ve teati olunan veya efrat tarafından bir dairei T e s m i 

yeye ita edilen her nevi şehadetname ve tasdikname ve be
yannameler 3 

94 - Memurinin tercümei hal varakaları 5 

95 - Muafiyatın on altıncı numarasında muharrer ev
raktan 'gayrı evrakın sureti miitercemeleri 5 

96 • Oyun kâğıtları (elli ikilik paket) 10-

97 - » •» (otuz ikilik » ) 5 

Madde 10 — Maddei sabıkada gayrı münderiç ve resmi nispiye 
gayrı tabi olup mahakim ve devairi Hükümete resmen ibraz olunan her 
nevi evrak ile bunların hülâsa ve suretleri b i r kuruşluk resmi maktua 
tabidir. 

Madde 11 — Beş kuruş ve ondan fazla damga resmine tabî olup 
mahakim ve devairi Hükümete resmen ibraz olunan evrakın hülâsa ve 
suretlerinden beş kuruş ve bu miktardan dûn damga resmine tabi olan 
evrakın hulâsa ve suretlerinden dahi asıllarının tabi olduğu damga res
mi istifa olunacaktır. 

Madde 12 — Resmi maktua tabi olup yüz kuruş ve ondan 'dûn 
meblâğı natık bulunan sened&t kırk kuruştan dûn meblâğı havi makbuz 
ve ibra seneBleri müstesna olmak üzere on paralık damga resmine tabidir. 

F A S L I S A L Î S 

R e s m i n i sp î 

K I S M Î E V V E L 

Miktarı rüsum hakkındadır 

Madde 13 — Rüsumu maktua ile muafiyat fasıllarında muharrer 
evrakın gayrı kâffei evrak ve senedat ve tütün ve emtiai saire ihracat 
sened&t ı natık oldukları veyahut senette münderiç erk amin hâsıl ede-
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ceği mebaüğ nispetinde resmi nispiye tabidir. Resmi mezbur berveçhi 
âti tayin edilmiştir. Şöyle k i : 

Yüz kuruş ve ondan dun mebaliğ için 10 para 

iYüz kuruştan yukarı bin kuruşa kadar 20 para 
Bin kuruştan yukarı iki bin kuruşa kadar 40 para 

îki Ibin kuruştan on bin kuruşa kadar beher iki bin kuruş ve kü
suru için bir kuruş ve on binden yüz bin kuruşa kadar beher beş bin 
ve küsuru için yüz para ve yüz bin kuruştan fazla mebaliğ için beher 
on bin kuruş ve küsuru için beş kuruş istifa edilir. 

KISMI SANI 

Senedatı ticariye 

Madde 14 — Memaliki ecnebiyeden ve Memaliki Devleti Aliye 
eya'lâtından işhu kanun hükmünce resmi damga usulü cari olmıyan ma
hallerden Memaliki Mahrusai Şahane üzerine tanzim olunan poliçeler 
ve emre muharrer veya hâmiline ait senetler mandatolar ve rötretler 
ve alınıp satılan bilcümle evrak ve senedatı ticariye Memaliki Şahane 
dahilinde tanzim olunanlar misillû maddei sabıka hükmüne tevfikan 
resmi nispiye tabidir. 

Memaliki ecnebiyenin birinden diğerine keşide olunup dahili Me
maliki Şahanede mevkii tedavüle vazolunan ve mezkûrülesami evrak 
nevinden olan evrakı ticariye on üçüncü maddede ımuayyen nispetin 
nısfı derecesinde resme tabidir. 

Senedatı ticariyei mephusenin damga resmi dahili Memaliki Şa
hanede bey ve füruht ve tediyesinden evvel ilk istimal eden taraftan 
tesviye edilecektir. 

Madde 15 — Bi r veya iki veya üç veya ondan ziyade nüsha olarak 
tanzim ollunan poliçe veya sair evrakı .ticariyenin yalnız mevkii teda
vüle çıkarılan nüshaları resme tabi olacak ve şu kadar ki tedavüle çı-
karılmıyan nüshalardan biri için* resmin tediye edilmiş olması mevkii 
tedavülde bulunan nüshanın resmi damgadan istisnasını mÜ3telzim ol-
mıyacaktır. 

Madde 16 — Damgalanmamış poliçe veya sair evrakı ticariye ve 
mütedavile Ticaret Kanunnamei Hümayununun 76 ncı ve 78 inci mad
delerinde münderİç kefaleti müteselsile meziyetini kesbedemez. Şöyle ki 
onu ciro edenler kefaletten azade bulunup poliçe mürselünileyh tarafın-



don kabul olunmadığı surette hamil onun bedelini ya l ım keşide edenden 
talep ve dıâva edebilir ve kabul olunduğu takdirde hâmili onun bedelini 
yalnız keşide eden ile kabul eyliyeaden talep ve dâva edebilin. Ancak ke
şide eden kimse poliçenin vadei tediyesinde kabul eden kimse nezdinde 
bedeli karşılığı bulunmuş olduğunu ispat ederse o da her türlü mesuli
yetten kurtulmuş olur. Evrakı mezkûre kısmen damgalanmış olduğu tak
dirde hâmili yallnuz noksan olan kısmı için hakkı müracaattan mahrum 
olacaktır. 

K I S M I S A L I S 

Sigortalar hakkındadır 

Madde 17 — Sigorta mukavelenameleriyle onların yerine kaim ola
cak her nevi senedat dokuzuncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen 
rüsumu maktuaya tabi olmakla beraber sigortacı tarafından verilecek 
makbuz veya ibrayı mutazammın senet her ne şekilde olursa olsun ücret 
namiyle alınan mebaliğa göre berveçhi zir tayin edilen resmi nispiye 
dahi tabi tutulacaktır. 

Nakliyatı berriye ve miyahiye sigortalariyle açık sigortalar ve nak
liyat aboneınan sigortaları. 

Ve dolu ve incimat ve feyezan ve sair muhataratı ziraiye ite hay
vanat telefatına karşı sigortalar ; 

200 liraya kadar olan sigorta İçin Yüzde 10 para 
200 liradan yukarı beş yüz liraya kadar » İS > 
500 liradan yukarı » 20 » 
Harik sigortası — yüz liraya kadar » 10 » 
Yüz liradan yukarı ibeş yüz liraya kadar » 15 ,» 
Beş yüz liradan yukarı bin liraya kadar » 20 » 
Bin liradan yukarı > 30 » 
Hayat—yüz liraya kadar » S » 
Yüz liradan yukarı 300 liraya kadar » 10 » 
300 liradan yukarı 500 liraya kadar » 15 » 
500 liradan yukarı 1000 liraya kadar » 20 » 
1000 liradan yukarı 2000 liraya kadar » 30 » 
2000 liradan yukarı » 1 kuruş 

Yüz kuruş küsuratı yüz kuruş itibar olunacaktır. 

Sigorta mukavelenamesinden başka ayrıca ibra senedi ita kılınır 
ve ait olduğu mukavelenameye tabi olduğu resmi maktudan başka usu- r . 

T. 1 C. 9 f. 3 
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len nispî pul dahi ilsak kılınmış bulunursa ibra senedinden pul resmi1 

istifa edilmez. 

iBu halde ib ra senedi üzerine (damga resmi . . . . tarih ve 
numaralı mukavelenameden alınmıştır) ibaresi yazılacaktır. 

Madde 18 — Maddei sabıkada muharrer evrak nevinden memaliki 
ecnebiyede tanzim olunup dahili Memaliki Şahanede hükmü cari olacak 
kâffei senedat aynı rüsuma tabi olacaktır, 

Madde 19 — Bilcümle nakliye şirketleri tarafından İta olunan ko-
mşmentolar veya evrakı mümasilenİn mutazammm olduğu sigortalar 
sigorta mukavelenamesi itibar olunarak ol veçhile rüsumu mahsusasına 
tabi olacaktır. 

Madde 20 — Her nevi sigorta şirketleri talebettikleri halde damga 
rüsumunu İdarece mümza bir defteri mahsusa kendi taraflarından derco-
lunan kayıtlar üzerine tesviye edebileceklerdir. Defteri mezkûre şirketler 
gerek doğrudan doğruya ve gerek tellâl ve memurlar vasıtasiyle akdet
tikleri alelûmum sigorta ve temdidi muamelâtiyle bunların resülmal 
ve ücretlerince icra olunan zamaim derç ve kaydedilip kuyudatı rnez-
kûreye göre tesviye olunan rüsum miktarı damga memurları tarafından 
defteri mezkûre sene nihayetinde işaret edilecektir. 

K I S M I RAıBÎ 

Hisse üzerine müesses şirketler senedatı beyanındadır 

Madde 21 — Ba fermanı âli.teşkil edilecek her nevi şirketlerin mu
vakkat veya katî hisse senedatı resülmali itibarisinin yüzde yanmı nis
petinde bir defalık olmak üzere pul resmine tabi olacaktır ve yüz kuruş 
küsuratı yüz kuruş itibar edilecektir. 

Madde 22 — Mezkûr şirketler tarafından ihraç olunacak muvak
kat veya kati tahvilât kıymeti itibariyeleri üzerinden yüz kuruşta veya 
yüz kuruş küsuratında on para hesabiyle pul resmine tabi olacaktır. 

Madde 23 — Bir anonim şirketinin müddeti temdit edildikte ser-
mayei itibarisi üzerinden yeniden yüzde yarım hesabiyle damga resmi 
alınacaktır. 

Madde 24 — Bi r şirketin resülmali hattâ hisse senedatı cedidesİ 
İhraç edilmeksizin dahi tezyit edilecek olursa damga resmi sermayeye 
zam m ol un an miktar üzerinden tahsil edilir. 

o. 
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Hisse senedat ve tahvilâtı resmi damgaya tabi olmıyan bir şirket 
ile birleşen şirketler sermayesinin kısmı mütezayidi için aynı resim istifa 
edilir. 

Madde 25 — Yirmi hir ve yirmi ikinci maddelerde beyan olunan 
tahvilât ve hisse senedatı ve saire evvelce pulu ilsak edilmeksizin mev* 
kii tedavüle vazedilemez usulen damgalanmış senedatı muvakkateleri 
ibraz olunduğu halde hisse senedatı katİyesi yeni bir resim tediye edil
meksizin damgalanır. Senedatı cedide ihraç edildiği ve senedatı ipti-
daiyenin mevaddı asliyesince yani resülmal ve faiz ve tekasitinçe ta
dilât icra kılınmadığı halde senedatı cedide atiklerinin ibrazında mec-
canen damgalanır. 

Madde 26 — Hisse senedat ve tahvilâtı damga resminden muaf 
tutulacak şirketler müddeti mu afi ye ilerince umum eshamının tediye 
olunacak resülmali Üzerinden binde bir hesabiyle tedavül resmi tediye 
edeceklerdir. İşbu resmin tesviye olunduğu şirketler tarafından sene ni
hayetinde Düyunu Umumiye İdaresine ita olunacak cetvele işaret edi
lecektir. 

Madde 27 — Memaliki Şahanede alınıp satılan her nevi eshamı 
ecnebiye kıymeti itibariyeleri üzerinden yüzde bîr rubu nisbetinde res
me tabidir. Ve kıymeti itibariyeleri muayyen olmadığı surette kıymeti 
hakikiyeleri üzerinden istifayı rüsum olunur. 

F A S L I R A B t 

M u a f i y a t 

B İ R İ N C İ F I K R A 

Devair beyninde teati olunan evrak 

Madde 28 — Atide tadad olunan evrak ve senedat damga resmin
den muaftır : 

1 - Devairi resmiye ve hazain ve mal sandıkları beyninde teati 
olunan evrak, 

2 - Devairi resmiyeye ve Tütün Rejisine ita olunan posta ve telgraf 
makbuzları, 

3 - Eimme tarafından kuzata ve mahakime irsal olunan mestureler. 
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ÎKİNCi F I K R A 

Devair ile efrat beyninde teati olunan evrak 

4 - Devairi Hükümeti Seniye ile Bankı Osmani beynindeki mua
melâtı maliyeye dair olan evrak. 

5 - Rüsumu maktua tarifesinde zikir ve tadat olunanlardan maada 
Ziraat Bankasınca tanzim olunan evrak. 

6 - Muamelâtı dahiliyesine dair Emniyet Sandığınca tanzim olu
nan ve efrada verilen veya sandıkça hıfaolunan evrak. 

7 - Şark Demiryolları Şirketinin imtiyaz ve teşekkülüne mütaallık 
olan evrak. 

S • Damga Kanununa muhalif harekâta mütaallik olan ilânat. 

9 - Efradın devairi resmiyeye ikraz eyledikleri mebaliğin tediye
sine mukabil miri sandıklarına verdikleri makbuzlar. 

10 - Resmî müzayede ve münakaşalara iştirak edenler tarafından 
vazolunan depozito akçelerinin ret ve iadesinde ita olunan makbuz ve 
ibra senetleri. 

11 - Küfelânm itibarı malisini mübeyyin resmî tasdiknameler i le 
bu muameleye dair verilen şehadetnameler. 

12 - icra dairelerinin tarafı mahkûmdan vukubulan tahsilata dair 
olan makbuzları. 

13 - Tekaüt sandıklarınca tanzim olunup mütekaidine ve eytam ve 
eramile ita olunan evrak. 

14 - Resim ve vergilerin tediyesi hakkında mükellefine tebliğ olu
nan ihbar nameler. 

15 • İmza ve mühürlerin resmî tasdiknameleri. 

16 - Elsinei ecnebiye üzere Damga Kanunu ahkâmı hilâfına tanzim 
olunmuş olan evrakın sureti mütercemeleri. 

17 - Küfelâ derecei servetinin yoklamasına mahsus evrak. 

18 - Devairi resmiye ve hazain ve mal sandıklarından efrada ve
rilen suret ve sergiler. 

19 - Mütekaidini askeriye ile asakiri şahane eytam ve eramili hak
kındaki yoklama ilmühaberleri. 

20 - Sekenesinden bulundukları kaza dahilinde münalcasat ve mü-
zayedata iştirak etmek arzusunda bulunan eşhasın takdiri servetleri 
hakkındaki mazbatalar. 
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21 - Demiryollar Nizamatı Zabıtasına mugayir ahvale dair evrak. 

22 - Memalikİ Şahane tahaffuzhanelerinden çıkan yolculara me
murini sıhhiye tarafından verilen ilmühaberler. 

2 3 - Başçavuşa kadar asakiri şahane ve jandarma efradına ve ey
tam ve eramiline ita olunan ilâmatı şer'İye. 

24 - Bedeli askerî ita etmek arzusunda bulunan asakiri şahane ef
radı müstesna olmak üzere terhis veya istibdalleri icra olunan veyahut 
mezun bulunan asakiri şahaneye (başçavuşa kadar) mütaallik mazba
talar. 

.25 - Başçavuşa kadar asakiri şahane efradına maaşları hakkında 
verilen veya onlar tarafından ita olunan evrak ve senıedat 

26 - Memurin tarafından başçavuşa kadar efradı asakiri şahaneye 
veyahut müıhtacine ita olunan her nevi ilmühaber ve şehadetnameler. 

27 - Seferde bulunan asakiri şahane tarafından veya onlar için 
tevdi 'olunan mebaliğa mukabil postanelerce verilen makbuzlar. 

28 - Başçavuşa kadar efradı asakiri şahane tarafından mesalihi 
hususiye için emirlerine takdim olunan arzuhaller, 

29 • Posta havaiernameleriyle bunlara mütaallik makbuzlar. 

3 0 - Meınaliflci ecnebiyeye İrsal olunan taahhütlü mekâtip ve eşya 
için postanelerden verilen makbuzlar. 

31 • Beş yüz kuruş ve ondan dun olarak mütekaidine veyahut aile
lerine Tekaüt Sandığından tahsis kılınacak maaşat hakkındaki Şûrayı 
Devlet mazbataları. 

32 - Hakkı tekaüde malik olmıyan muhtacını memurine veya hal i 
zarurette vefat eden memurin ailelerine dair mazbatalar. 

33 - Memurine mensubolduklan idarelerden vazifei memuriyetle
rinden dolayı verilen tebriyei zimmet şahadetnameleriyle pulu havi su 
retleri hulâsaları. 

34 - Cüzi kıymetli arazii gayri mezrua üzerinde köylü haneleri in
şasına mütaallik mazbata ve plânlar. 

35' - Hüsnü ahlâk mazbataları. 

36 - .Evvelce tanzim olunmuş mazbataları mufessir mazbatalar. 
37 - Yüz kuruşa kadar maaşat için ita olunan hayat şahadetna

meleriyle hüviyet ve ahvali şahsiye şahadetnameleri. 

38 • Sanayi mektepleri talebesi cü*danlariyle ücretlerinin tesviye
sine mukabil verilen makbuzlar. 
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39 - Mürur tezkerelerinin raeccanen istihsali zımnında talebei ulû
ma kefaletname makamında ita olunan şahadetnameler. 

40 - B î r karyeden diğer karyeye gidenlere eimme ve muhtaran 
tarafından ita olunan ilmühaberler. 

41 - Mürur tezkeresi istihsali için muhtacine ita olunan ilmüha
berler. 

42 - Bab ı Meşihatçe eytama verilen faiz kuponları ve idane hüc
cetleri metnine yazılan kefaletnameler. 

43 - Asıl ları resmi damgaya tabi bulunan mezuniyet istidalarına 
ve istifanamelere ve memurinin icrayı tekaütleri zımnında takdim ede
cekleri arzuhallere merbut evrak. 

44 - Varidatı Devlete mütaallik ihbarnameler. 

45 - İhbar eyledikleri maddeden dolayı vaki olacak masarifin te
diyesi taahhüt olunduğuna' dair muhbirler tarafından verilecek senetler. 

46 - 25 kânunusani 1302 tarihinden mukaddem tanzim olunan ter-
cümeihal varakalariyle merbutatı. 

ÜÇÜNCÜ F I K R A 

Efrat beyninde taati olunan evrak 

47 - S a f armanı Ali damga resminden muaf tutulmuş olan şirketler 
hisse senedatı ve tahvilâtı. 

48 - Zaten pulu havi olan evrakı ticafiye üzerine tahrir olunan 
ciro ve kabul ve kabzı mutazammın ibareler. 

49 - Muhacirlerin müddeti muafiyeti nizamiyeleri içinde memleket
lerindeki emlâkleri hakkında tanzim ettirecekleri vekâletnameler. 

50 - Memurinin ahvali sıhhiyesine veya sinnine ve darp ve cerh 
veya katle ve telkihi cederiye dair etibba tarafından verilen bilcümle 
şahadetnameler, 

51 - Etibba reçeteleri ve erbabı fakru zarurete verilen her nevi 

şahadetnameler. 
52 - Aslı kırk kuruş ve ondan dun mebaliği havi makbuz ve ibra 

senetleri. Mubayaa veya kabul veyahut tahsil edilecek evrakı ticariyenin 
teslimini tasdik için gerek mektup ile ve gerek başka suretle verilen 
ilmühaber ve makbuzlar ve hesabı cari defterlerine yazılan kayıtlar. 

(Yetmiş yedinci maddede beyan olunanlar ile dokuzuncu maddenin 

yetmişinci numarasında muharrer biletler müstesnadır.) 
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DÖRDÜNCÜ F I K R A 

llânat 

53 - Devairi resmiyenin efrada taallûk etmiyen ilânatı i le Bankı 
'Osmaninin müstakrazata ve düyunu Devlete mütaallik ilânların asılları 
ve ledelhace ibraz olunacak suretleri. 

54 - Sefarat i le Konsoloshanelerin Mehakimi Osmaniyeye ibraz 

olunmıyacak bilcümle ilânatı. 

55 - Risale ve kitapların kaplarında sahibi telifin asarını veyahut 
matbaacının mevcut kitaplarını gösteren cetvel ile emtia üzerine ve kutu 
v e sise ve paket 'gibi şeylere yapıştırılan yaftaların havi olduğu adrese ve 
ilân ve tarifli i lânlar ve eşyayı mezkûre üzerine sarı lan her nevi ilân 
varakaları. 

56 - Lokanta ve otellerin masaları üzerinde bulundurulan me'kû-
Iât ve meşruhat listeleri. 

57 - Satıl ık eşya üzerindeki sabit ilânlar. 

58 - Juenafiİ umumİyeye hadım olup mevakii umumiyeye vazolu-
nan veya talik edilen levhalar ile sigorta şirketleri tarafından sigorta 
edilen mahaller üzerine talik edilen levhalar. 

59 • Tâbi ler veya naşirler tarafından neşredilen cep takvimleri, 
seyahlara mahsus rehnümalar ve h iç bir ilânı havi olmıyan dıvar tak
vimleri , müessesatı hayriye ve talimiye tarafından neşredilen ilânat ve 
yalnız sanat ve mahalli ikameti mübeyyin kartlar. 

60 • Zayiata ve umuru hayriyeye mütaallİk olarak gazetelerle 
neşrolunan ilânatm nüshai asl iyesi 

B E Ş İ N C İ F I K R A 

Müteferrika 

61 - Kabahat ve cünha ve cinayet umuruna mütaallik muamelât 
•evrakının nüsahi asliyesi ve devairi adliyeden maada bilcümle devairi 
resmiyeden celbi m u t azam mı n olarak irsal edilen varakalar ve silâh al
tında bulunduğu esnada vefat eden asakİri şahanenin sıfatt verasetini 
musaddık veraset hüccetleri. 

62 - Sefareti Ecnebiye ile bunlara merbut olan politika memurları ve 
konsoloslar tarafından verilen beyanname ve ilmühaber ve takrirler 
(Bunların efrada mütaallik olarak vize edecekleri evrak, resmi damgaya 

-tabi kalacaktır.) 
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63 - Cevamii şerife veya menafÜ umumiyeye mütaallik müessesatı 
saireye dair olup müessesatı mezbure manafiine olarak ita olunan mak
buz Ve şehadetname ve İhbar varakaları. 

64 - /îşbu kanunun yedinci faslında muharrer müzekkere ve ilâmlar. 
65 - Gazeteler ve ulûm ve edebiyat ve sanayiden bahis resaili mev

kute. 

66 - Defin ve oJbaptaki masarife mütaallik' evrak. 

67 - Erbabı fakr-ü zarurete ve mekâtibe ve müessesatı mezhebiyeye 
ve hayriyeye ita ollunan ianat makbuzlariyle muamelei kaydiyelerine 
mütaallik cüzdanlar. 

68 • Harir tohumlarının kuluçkaya vaz'ı için verilen ruhsatnameler. 

69 - Ağnam tezkereleri. 

70 - Hancılar ve otelciler tarafından verilen ihbarnameler. 

71 - Köy bekçilerine verilen tezkereler. 

72 - Bilâdı selâse aktarma, cer, irsaliye, gaz ve ambar pusulaları. 

73 - (Muhtacini zürraa tevzi olunan hubuLata mütaallik makbuz se
netleriyle kefalet şerhleri. 

74 - Erbabı ihtiyaca eimme vasıtasiyle tevzi olunan nam aziz ve 
saire ilmühaberleri. 

75 - Şûrayı Devlet ve mahakim ve mecalisten ve alelûmum devairi 
resmiyeden fakrü ihtiyaçları mensup oldukları mahal lâıttan ba ilmü
haber tasdik olunacaklara ita olunan ilâm ve mazbatalar. 

76 - intihap mazbataları. 

77 • Şirketler tarafından içtimai umumii senevileri münasebetiyle 
neşredilen matbu lâyiha ve bilançolar. 

F A S L I H A M İ Ş 

R ü s u m u n suret i tediyesi 

KİSMİ E V V E L 

Resmi damga pullan 

Madde 29 — Enva ve derecatı mahsusada imal olunacak olan ve 
numuneleri işbu kanuna merbut bulunan resmi damga pulları işbu ka
nunda diğer suretle damgalanması mestur olmıyan her nevi evrak ve 
senedat ve sairenin ifayı resmi İçin istimal olunum Tek pul buluna-
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madiği ihalde senedin tabi olduğu damga resmine muadil olmak şartiyle 
iktiza eden neviden mütaaddit pul ilsakı caizdir. 

Madde 30 —î l sak edilen pullar mümzii senedin hem imza veya müh
rü ve hem tarih ile veyahut şirketler ve banka v? ticarethanelerde müs
tamel tarihli imza damgasiyle iptal olunur. 

Mütaaddit pul ilsakı halinde her biri bu suretle ayrı ayrı iptal 
edilecek veyahut pulların biri bu suretle iptal olunup diğerleri üzerine 
aynı yaziyle bi lâ ihtisar tarih vazolunacaktır. İmza damgası yalnız ismi 
muhtevi ise pul üzerine ayrıca tarih dahi vazolunur. 

Madde 31 — Memaliki ecnebiyeden alınan senedata ilsak olunacak 
pullar senedatı mezkûreyi evvel beevvel ahzeden şahıs tarafından otu
zuncu maddede mestur şerait dairesinde iptal edilecek ve şahsı salİs 
tarafından kabulü lâzımgelen semedatın pulları işbu şahsı salis tarafın
dan şerai'ti mephuse dahilinde ilsak ve iptal kılınacaktır. 

J U S M I SANI 

Fevkalâde damga 

Madde 32 — Âtide tadad olunan evrak senedatın damga resmî 

pul yerine fevkalâde damga vaz'ı suretiyle ifa olunabilir. 

1 - Makbuz ve ibra senetleri 

2 - Çekler ve tediye emirieri 

3 - Borsa ve tüccar bordroları 

4 - Nota ve faturalar 

5 - Hesap pusulaları ve hesabı cariler 

6 - Emanet senetleri. 

,7 - Demiryol ilmühaberleri ve nakliye varakaları. 

8 - Y o l c u biletleri. 

9 - Manifesto ve konişmentolar ve navul mukavelenameleri. 

10 • Mavnalara tahmil olunan denk bordroları. 

11 - Sigorta mukavelename ve beyannameleri. 

12 • ilân ve ilân levhaları. 

13 - Evrakı mephuse envama dahil olabilecek her türlü evrakı mat
bua. 
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Madde 33 — Fevkalâde damga 2 ve 5 ve 10 ve 20 paralık için kır
mızı ve 1 ve 2 ve 3 ve S ve 25 kuruşluk için mavi renkte olacaktır. 

Rüsum peşin olarak İstifa ve yüzde beşi tenzil edilir. 

Fevkalâde damga vazı için vukubulacak istida Düyunu Umumiye 
Varidatı Mulhassasa İdaresi tarafından meccanen Verilecek bordrolara 
tahrir ve dokuzuncu maddenin otuz altıncı numarası veçhile pul ilsak 
edilerek idareye ita kılınır. 

Madde 34 — Sigorta şirketleri tarafından yirminci maddede mu
harrer şerait dairesinde ifa olunacak damga rüsumunun keyfiyeti tedi
yesi sigorta mukavelenamelerinin ve evrakı mümasileye (şirket tarafın
dan damga rüsumu tesviye olunmuştur) ibaresini havi Idarei mezkûrece 
Iboyalı bir damgayı mahsus İle işaret edilir. 

Memaliki ecnebiyede İhraç olunan ve yirmi ve yirmi ikinci mad
delerde muharrer olan senedat ve tahvilât ve sairenin istifa olunacak dam
ga resmi İdare tarafından Dersaadet*te neşrolunan evrakı havadisle ilân 
edilecek ve işbu ilân damga vaz'ı makamına kaim olacaktır. 

K I S M I S A L İ S 

ilân varakalariyle ilân levhalarına ve kitabelere 

mahsus ahkâm 

Madde 35— llânnameler ya resmi damga pulunu havi olur veya
hut İdare tarafından damgalanır. Memaliki Şahanede neşredilecek ilân* 
namelere ilsak olunacak pullar metni ilânın pul üzerinde tabı suretiyle 
iptal edilir. Memaliki ecnebiyeden gelen ilânatın pulları ya tarih vaz'ı 
veyahut ilânı neşreden şirket veya şahsın unvan ve isim veya mahatli 
ikametinin tahririyle iptal edilir. 

Madde 36 — Restmi seneviye tabi tutulan ilânnameler eshabı, ilân
larım mevafcii umumiyede teşhir ve talik ve tahrirden evvel Düyunu 
Umumiye İdaresine müracaatla rüsumu muayyeneyi ifaya ve bir senenin 
inkızasmdan sonra mahallerinde ipka edilen ilânnameler eshabı ise res
mi damgayı senei âtiye iptidasında tediyeye mecburdurlar. 

Damga resmi tediye edilmiş olan ilânların bir mahalden diğer ma
hal le nakli yeniden b i r resim istifasını icabetmeyip ancak olbapta as
habı tarafından Düyunu Umumiye idaresine itayı malûmat olunacaktır. 

Madde 37 — Otuz altıncı maddede muharrer iiânat ashabı tarafın
dan rüsumun ifasından evvel Düyunu Umumiye İdaresine nüahateyn 
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olarak tanzim olunmuş bir 'beyanname ita edilecek ve işbu beyannamede 
evvelâ ilânname münderecatiyle şekli ve mesahasının kaç metre veya 
santimetre murabbaından ibaret olduğu saniyen nüshalarının adedi sa
lisen ilân sahibinin İsim ve şöhret ve mahalli ikametiyle sanatı rabian 
ilânruumenin vaiz ve teşhir edilecek mevakii, hamisen tabiin ismi, sadisen 
resmi damganın sureti tediyesi tahrir ve izah olunacaktır, işbu nüsha
lardan bir i İdarede hıfzolunup diğeri üzerine tediyesi İktiza eden resmin 
miktarı tahrir olunarak vize edildikten sonra sahibine iade olunacaktır. 
Mezkûr beyannameler damga resminden muaftır.' 

Madde 38 — Dokuzuncu maddenin üçüncü fıkrasında muharrer 
levha ve kitabeler cins ve şekilleri Düyunu Umumiye İdaresine ihbar 
edildikten ve resmi tediye edilip makbuzu alındıktan sonra mahallerine 
vazedilir. Senenin hangi ayında neşredilecek olursa olsun resmi seneviye 
tabi-tutulan Ve dokuzuncu maddenin 79 uncu numarasında mezkûr olan 
dlânnamelerden hükmü senei cariyenin nihayetine kadar olmak üzere 
b i r senelik resmin tamamı alınır. 

Gazete idareleriyle resaili mevkute ve gayrı mevkute ve kitap ve 
mecmua tâbi ve naşirleri dokuzuncu maddenin 84 üncü numarasında 
muharrer i lânların tarih ve pulu havi nüshai asliyesini talebe mecburdur. 

F A S L I S A D İ S 

A h k â m ı cezaiye v e te tk ikat v e t a k a y y ü d a t 

K I S M I E V V E L 

Ahkâmı cezaiye ve cezayı nakdilerin ciheti aidiyeti 

Madde 39 — İşbu kanunda münderiç olup tabi bulundukları dam
g a resmi İfa edilmemiş veyahut pulları ahkâmı nizamiyeye tevfikan 
iptal kılınmamış olan bilcümle evrak ve senedat ve ilânat ve sairenin 
mevcudiyeti resmen sabit olduğu halde gerek memurini Hükümete gerek 
efrada ait bulunsun resmi damgadan maada mahiyetleri itibariyle resmi 
nispİye tabi iseler natık oldukları meblâğın yüzde altısı nisbetinde ce
zayı nakdî alınır. Senede ilsak olunan nispî pul noksan olduğu takdirde 
pulun noksanı ikmal olunmakla beraber cezayı nakdi on üçüncü mad
dede muharrer nisbete göre pulun noksanı üzerinden istifa olunur. 

Hesmi maktu a tabi bulunan senedat cezayı nakdisi mikyası âtiye 
tevfikan İstihsal edilir. 
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tki ve beş paralık pula tabi senedat için. yüz kuruş 

On paralık » » » » iki yüz kuruş 

Yirmi paralık » » » » ü ç yüz kuruş 

Bi r ve iki kuruşluk » » » s Dört yüz kuruş 

Üçten 'beş kuruşa kadar pula tabi senedat için Beş yüz kuruş 

Beş kuruştan fazla pula tabi senedat İçin bin kuruş 

Resmi maktua tabi olan senedat noksan pulu havi olduğu takdirde 
pulun noksanı ikmal ve cezayı nakdî tam olarak istihsal edilecektir. 
Kemiyeti nizamiyesine mutabık ve fakat nev*i mahsusuna gayrı muvafık 
pulu havi olan evrak pulsuz addolunarak İktiza eden pul yapıştırılacak 
ve fakat cezayı nakdî alınmıyacaktır. Resmi damgadan dolayı cezayı 
nakdî ahzi lâzımgelen evrak hâmili tarafından terfkedilse dahi tabi ol
duğu cezayı nakdî ve resmi istifa kılınır. 

On yedinci madde ahkâmı hilâfına hareket eden sigorta şirketle
rinden sigorta ücretinden alınmak lâzımgelen resmin elli misline mü
savi cezayı nakdî alınır. Pul noksan olduğu halde ^cezayı nakdi tama
men istifa kılınıp pul dahi ikmal ettirilir. 

Madde 40 — Makbuz ve ibra senetlerinden mütevellit cezayı nakdî 
senedatı mephuse hâmillerime hakkı müracaatları olmamak üzere müm-
zilerinden alınır. 

Madde 41 — .Evrak ve senedatı ticariye hakkındaki ahkâma mu
gayir harekâttan dolayı alınacak cezayı nakdiler (resmi damgadan ma
ada) Memaliki Şahanede evrak ve senedatı meakûreyi imza ve kabul 
edenden ve nam ve emrine tanzim olunandan ve evvel beevvel ciro eyli-
yenden ayrı ayrı ahzolunur. 

Memaliki Şahanede tabedilen ilân ve ilân levhalarının beşinci fas
lın üçüncü kısmı hükmüne muhalif olanlarından alınacak cezayı nakdî 
tâbi i le nam ve hesabına tab ve tevzi edilen kimseden münasafaten ve 
memaliki ecnebiyeden ıgelenler için. istifa kılınacak cezayı nakdî Me
maliki Şahanede mukim olup onları tevzi veya talik ettirenden alınır. 

Otuz sekizinci madde mucibince tarih ve pulu (havi ilânatm nüshai 
asliyesini talep etmİyen veyahut bunları noksan pullu veya pulları 
sureti nizamiyede iptal edilmemiş olarak kabul eden gazete idareleriyle 
resaili mevkute ve »gayrı mevkute ve kitap ve mecmuaların tâbi v e na
şirlerinden kanunen muayyen olan cezayı nakdî alınır. 

Madde 42 — Tarihi teşekküllerinden itibaren üç ay zarfında hisse 
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senedatı ve tahvilâtı ve eshamı sairelerine ait damga resmini ifa etme
miş olan şirketler Tesmi mezkûr İle eshamı mebhusenİn kıymeti itiba-
riyelerinin yüade üçüne müsavi cezayı nakdî tediyesine mecburdur. 
Yirmi altıncı maddede muharrer resmi tedavül usulen İfa edilmemiş 
olduğu halde dahi resmi damgadan başka aynı cezayı nakdî alınır. 

Madde 43 — Yirmi yedinci madde ahkâmına muhalif surette es
ham ve tahvilâtı ecnebiye bey ve füruht edenlerden esham ve tahvilâtı 
mezkûrenin kıymeti itibariye veya hakîki yel erin in yüzde beşi nisbetinde 
cezayı nakdî istîfa olunur. îşbu cezayı nakdî her muamele için bin ku
ruştan dun olmıyacak ve bayi ile müşteriden münasafaten istîfa edile
cektir. 

Madde 44 — 'Bilcümle mafcakim ve mecal is âzası ile memurini Hü
kümet resmi damga cibayetine sureti mahsusada memur elan Düyunu 
Umumiyei Osmaniye 'îdaresi memurları misillû otuz dokuz ve kıuk ve 
kırk bir ve kırk iki ve kırk üçüncü maddelerde mestur cezayı nakdileri 
istifaya mecburdurlar. Cezayı nakdî -tav'an ifa edildiği halde mensup 
oldukları daire veznesine teslim edilir. Aksi halde yedinci fasıl muci
bince muamele olunur. Muhalifi kanun bir maddeden mütevellit rüsum 
ve cezayı nakdileri muhalifi kanun hareket edenlerin yalnız birisinden 
tamamen istifaya memurini mephuse salâhiyettardırlar. 

Madde 45 — Mahkemece riiyet olunan daavîye ait senedattan alı
lır cak cezayı nakdî muhakeme ve idare tarafından meydana ç ıkanlar 
veyahut mahakime ihbar edilen hilafı kanun harekâtın cezayı nakdileri 
idareye aittir. 

Madde 46 — Kırk dördüncü maddede muharrer olup işbu kanun
da muayyen rüsum ve cezayı nakdilerin tediyesini talebetmiven maha-
kim ve mecalis rüesasiyle memurinden kanunen alınması lâzımgelen 
cezayı nakdinin üç mîsli istîfa olunacaktır. 

Memurin tarafından işbu kanun hükmüne münafi surette Lanzim 
edilmiş evrakı hâmil bulunanlardan yalnız resmi damga istîfa ve cezayı 
nakdî doğrudan doğruya o memurdan istihsal edilir. 

Madde 47 — Mesalihi za'tiye için devaİri resmiye ve müossesatı 
umırmiyeye yazılan tezkere ve takrir ve arzuhal ve istidanameler pulsuz 
veya noksan pullu veyahut pulları kanuna muhalif olarak iptal edilmiş 
olduğu halde kabul edilmiyecektir. Bu gibi evrakı kabul ile merine mu
amele icra eylİyen memurinden yarım Osmanlı lirası cezayı nakdî alınır. 

Madde 48 — Hilafı kanun tanzim edilmiş evrakı, Düyunu Umu-
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miye idaresine tevdi ve teslim edenlere gerek memurinden ve gerek ef
rattan bulunsun alınacak cezayı nakdinin sülüsü ita olunur. 

K I S M I SANI 

Tetkikat ve takayyüdat 

Madde 49 — Damga resminin ahkâmı kanuniye dairesinde temini 
istifası için Düyunu Umumiye Varidatı Muhassasa idaresi tensibedeceği 
vakitte hisse senedatiyle müteşekkil şirketler ile müessesatı maliye ve 
sınaiye ve ticariyede senede bir defa icrayı tetkikata salâhiyettardır. 
Tetkikat için istihdam olunacak memurlar idarenin heyeti hazırası me-
yanında evsafı lâzİmeyi haiz olanlardan intİhabedilecektir. 

Madde 50 — Devairi resmiye muhasebe kalemlerinde damga res
mine tabi olan kâffeî evrakın tetkik ve muayenesi Maliye Nezaretince 
ıtayin edilecek bir müfettiş tarafından icra edileceği gibi hini rüyetİ 
hesapta Divanca da tetkik edilecektir. 

Madde 51 — Tabiiyeti ecnebiyede bulunan her türlü anonim şirket 
ve müessesatı maliye ve sınaiye ve ticariyeye mütaallik tetkikat İdare 
tarafından tahriren ve umuru müstacelede şifahen vâki (olacak talep 
üzerine mükellefinin mensup oldukları konsülâtonun bir tercümanı 
hazır olduğu halde icra kılınacaktır. 

Madde 52 — Eyyamı resmiye ve tatiliyede tetkikat icra edilemez. 
Tetkikat idarehanelerde sureti mümküne! seriada İfa edilecek ve mua
melâtı ihlâl etmemek için evrak bir mahalden diğer mahalle nakledil-
miyecektir. Tetkikat idarehanelerin bermutat açık bulunduğu saatlere 
tesadüf ettirilecektir. Ahkâmı kanunİyeye muhalif surette tanzim edil
miş olarak bulunacak evrak için bir mazbata tanzim ve memur ile sa
hibi evrak tarafından imza edilecektir. Sahibi evrak mazbatayı imzadan 
imtina ederse evrak zabt ve mazbataya rabt kılınacaktır. 

Madde 53 — Evrakın iraesinden, imtina edildiği surette -esbabı 
hükkâm tarahnâan takdir olunmak üzere- keyfiyet tetkik memuru ta
rafından 'mahallimde tanzim olunacak bir mazbata ile tahakkuk etti-
irilecek ve ibrazından İmtina edilen evraktan istifası lâzımgelen rüsum 
ve cezayı nakdiden başka mümteni'den dört liradan kırk liraya kadar 
cezayı nakdî alınacaktır. 

Madde 54 — Hükmü kanuna muhalif evrak taharrisi için büyüt 
ve mesakini hususîyeye duhul caiz olmıyacağı gibi damgasız evrakı 
hâmildir zanniyle kimsenin üzeri taharri ve bulunacak evrak tzabtedile-
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mez. Ancak b i r şahsın üzeri ve eşyası başka bir maksatla memurini saire 
tarafından taharri olunduğu sırada damgalanmamış evrak zuhur ederse 
takibatı lâzimenin icrası için evrak Düyunu Umumiye idaresine tevdi 
olunacaktır. 

Madde ,55 — Temin ve taharrii varidata inhisar eden memuriyet
leri hududunu tecavüz eden memurin idareten tedip olunmakla beraber 
Ceza Kanunnamei Hümayununun yüz altıncı maddesine tevfikan mü-
cazat olunurlar. 

Madde 66 — İşbu kanunun icrayı ahkâmı için idarece vukubüla* 
cak müracaat üzerine müddeiumumiler ve memurini belediye ile polis 
ve gümrük memurları takibatı lâzimede bulunacaklardır. 

F A S L I S A B İ 

T a k i b a t h a k k ı n d a d ı r 

Madde 57 — Kırk dördüncü maddede tadad edilen memurince hi
lafı kanun b i r senedin mevcudiyeti ahkâmı kanuniyeye tevfikan sabit 
olmuş ve resmi damga ve cezayı nakdinin tediyesi zımnında vâki olan 
talepleri tarihinden itibaren nihayet bir hafta zarfında muhalifi kanun 
hareket eden kimse resmi damga ve cezayı nakdiyi tediyeden imtina 
etmiş bulunursa memurini mephuse senedi mezburu veyahut onun ye
rine kaim olan mazbatayı ell i dokuzuncu madde ahkâmı mahfuz tutul
mak üzere Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresine tevdi edecek ve İdare 
dahi mahallî icra dairesine bu maddeye mütaallik ahkâmı kanuniyeden 
bahis bir müzekkere İrsal eyliyecekîir. 

Madde 58 — Muhalifi kanun hareket etmiş olan kimse icra daire
sinden kendisine vuku bulan tebligat tarihinden itibaren sekiz gün zar
fında itiraz edebilir. 

itiraz istidası mahallî bidayet hukuk mahkemesine ita olunup b i r 
sureti mahkeme tarafından üç gün zarfında Düyunu Umumiye İdaresine 
tebliğ olunacak ve İdarei mezkûrece işbu tebliğ tarihinden itibaren se
kiz gün zarfında cevabı ita olunacaktır. 

İtiraz istidası ile idarenin cevabı ve cezayı nakdiye tabi tutulan 
senet mevcut olabilecek evrakı müteferriasiyle beraber mahkeme tara
fından üç gün zarfında mahallî Müddeiumumiliğine tevdi olunup Müd
deiumumilikçe dahi sekiz gün zarfında lâzımgelen mütalâanamesi ita 
ve üç gün zarfında da Mahkemece müzakere odasında keyfiyetin tetki-
kına ibtİdar olunur. 



Mahkemece lüzum görüldükte tarafeyn huzuru mahkemeye celbe-
di l i r . 

Mahkemenin ka ran sekiz gün zarfında müddeiumumi marifetiyle 
gerek muterize ve gerek İdareye tebliğ -olunacaktır. ıBu müddet zarfında 
•cevap verilmediği halde itiraz istidasiyle evrakı saire mahkemeye tevdi 
olunur. Müddeiumumi bulunımyan kazalarda işbu kanun hükmünce 
müddeiumumilere tevdi olunan vazife 66 ncı maddede beyan olunan 
ahval müstesna olmak üzere azayı mahkemeden reisçe tâyin olunacak 
b i r vekil tarafından ifa olunur. 

Madde 59 — Mahakhni adliyece dâvanın esnayı rüyetinde Damga 
Kanununa muhalif surette tanzim 'olunmuş bir senet ibraz edildikte se
nedi mezkûr hakkında ayrıca bir hüküm ita olunmak iktiza eder. 

Mahakimi idarece dahi fıkrai sabıkada muharrer ahvalde elli ye
dinci maddede tâyin olunan şeraiti havi müzekkere İle ayrıca b i r karar 
ittihaz edilecek ve maddei mezkûrenin son fıkrası ahkâmına tevfikan 
muamele olunmak üzere işbu müzekkere mahallî icra memuriyetine teb
l iğ olunacaktır. 

İşbu maddede bahsolunan karar ve müzekkere hilafı kanun senedin 
ibrazını mucip olan dâva hakkında hüküm sudurundan evvel ita edilmek 
icabeder. 

Madde 60 — işbu kanunun tatbikatından mütehaddis deavide sadır 
olacak hükümler ell i dokuzuncu maddenin bir fıkrasında bahsedilenler 
misillû kabili istinaf ve itiraz alelhüküm ve iadei muhakeme değildir. 
Yalnız tarihi tebliğlerinden itibaren 30 gün zarfında temyiz olunabilir. 
Aynı maddede bahsedilen müzekkereler elli sekizinci maddede muayyen 
şerait dairesinde kabili itiraz olacak ve bu halde müzekkere ile muteri-
zİn istidası suretleri mahkemece Düyunu Umumİyei Osmaniye İdaresine 
tebliğ edilecektir. 

Madde 61 — Mahakimi adliyece cezayı nakdiye mahkûm olan taraf 
temyiz istidasını vermekle beraber itasına mahkûm olduğu meblâğı ya 
mahkeme veznesine veyahut Düyunu Umumiye idaresi sandığına tevdie 
mecburdur. 

Ancak cezayı nakdi miktarı bin kuruşu tecavüz eylediği halde te
diyeyi arzu etmiyen taraf Mahkemei Temyizce tahtı hükme alınacak 
mebaliği bilâ itiraz tesviye edeceğine dair muteber bir kefil iraesine 
mecbur olduğu gibi kefilin senedi ve derecei itibarı Mukavelât Muhar
rirliği tarafından musaddak olacak ve Mahkemece dahi usul ve nizamı 
veçhile ilâm harcı alınacaktır. 
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Madde 62 — Temyiz istidası karan veren mahkemeye ita olunup 
ev*efeft esfcabı mueİneyi, saniyen maftkumünbıh olan raebalîğİn ita olun-
dağıma veyahut 61 inci maddenin ikinci fıkrasında beyan olunan ahval
d e kefaleti îfczıme ita olunup ifâm harcının dahî tesviye edildiğini havi 
olması iktiza eder. 

Mezkûr istida hu bapta cari olan usule tevfikan defteri mahsusuna 
kaydolunup bir sureli 9 <gwı zarfında canibi riyasetten diğer tarafa teb
l iğ olunacak ve tarafı mebhror dahf işbu temyiz istidası naHfcındafci lâ-
yihai oevabiyeyi sekte gön sarfında mahkemeye İta edeceltir. 

Madde 63 - - Temyiz istidaları altmış ikinci maddede- muharrer şe
raiti cami olmayıp da Mahkemei Temyizce reddolunduğu- halde evvelee 
verilen karar kesbı katiyet eder. 

Madde 64 — Temyiz istidanameleri cevap lâyihasının kaybolundu
ğu tarihten itibaren beş gün zarfında cezayı nakdiyi müstelzim senet 
diğer evrak veya sureti musaddakalariyle beraber doğrucan doğruya 
mahallî müddeiumumileri tarafından Mahkemei Temyiz Başmüddeiumu-
imliğine irsal olunur ve salifüzzikir cevap lâyihasının ademi itası halin
de hitamı müddeti müteakip evrakı mezkûr© iBaşmüddeiumomiliğe gön
derilir. 

Madde 65 —Mahkemei Temyiz Başmuddeiumu m il İği nce altmış dör
düncü maddede muharrer evrakın ahzİ tarihinden İtibaren sekiz gün zar
fında mütalâanamesi bittanıtra ıMahkemei Temyiz İstida Dairesine tevdi 
olatıup dairei medkûrece sureti mnaracefede ve mesalihİ saire ye cereihatr 
rüyet ve tetkiki keyfiyet edilecektir. 

Madde 66 — İstida Dairesinden verilen karar müzekkere şeklinde 
tahrir olunarak üç ıgün zarfında Mattkemei Temyiz Başmüddeinmumi-
liğioe tevdi edilecek ve memuriyeti mezkûreden dahi öç -gün sarfında 
istidası reddolunan veya mahkûm olan tarafa tebliğ obsmnak üzere Ma
hall î müddeiumumiliğine ve müddeiumumi bulanaw«hğı halde mahke
meye irsal olunacak ve b i r sureti dahi diğer tarafa tebliğ kılraaeakttr. 

Madde 67 — K a r a n iptidai İstida Dairesince nakzolunduğu halde 
işbu nakzı havi sadır olacak ilâmın ibrazı üzerine mahkemece keyfiyetin 
yeniden tetkikine iptidar olunur. 

Mahkeme, kararı sabtkmcb ısrar eylaAği halde işbu ikinci karar 
hakkında verilecek temyiz istidaları Mahkemei Temyiz Heyeti Umumiye-
smde tetkik olunur. 

T . ı c. a F. 4 
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İkinci defa vukubulan işbu temyiz dâvasiyle verilecek netice hak-
kanda kezalik 62, 63, 64, 65 ve 66 ncı maddeler ahkamı ic ra edilecek ve 
evvelki temyiz istidası kefalet iraesiyle vukubulmuş İse kefalet tecdit 
kılınacak ve Heyeti Um um i yeden sadır olacak karara mahkeme ittibaa 
mecbur olacaktır. 

Madde 68 — Resmi damgaya muhalif harekâttan mütevellit deavî 
ilâm harcından maada sair her gûna masarifi muhakemeden muaftır. 
Hükmü havi müzekkereler i le Düyunu Umumiye ve memurini saire ta
rafından tanzim olunup icra dairesine tevdi edilen diğer müzekkerelerin 
muamele! tebligıyesini ifa edecek olan mübaşir ücreti kademiyesiyle İn* 
del icap gönderilecek davetiye varakalarının tabi olduğu pul resmi hak
sız çıkan taraftan alınacaktır. 

Madde 69 — Damga rüsumu medyunun veresesinden talebedilir. 

İflâs vukuunda rüsum ve cezayı nakdiler imtiyazlı olarak müflisin 
masasından istifa olunur. 

Madde 70 — Hilafı kanun hareket eden kimse tebaai ecnebîyeden 
ise aleyhinde ikame olunan dâva şahsı merkumun mensubolduğu Dev
let tebaasının deavii hukukiyesini faslu rüyet eden Mahkemei Osmani-
yede ikame edilir ve münhasıran mahkemei mezkûrece cari olan usulü 
muhakemeye terfiki hareket olunur. 

/Mahakimi muhtelitaca rüyet olunan deavinin hini tetkikin da Damga 
Kanununa roünafi mevada tesadüf edildiği takdirde mevaddı mebhusa 
'dahi mahakimi mezkûrece usulü muhakemei mer'iyelerine tevfikan rüyet 
olunur. 

Madde 71 — Aleyhindeki cezayı nakdi talebinin esasına ademi iti
raz İ le beraber duçar olduğu cezayı nakdinin tamamen veya kısmen affr 
medyun tarafından istida edildiği halde cezayı nakdinin miktarı bin ku
ruşu tecavüz etmemek partiyle 'Düyuna Umumiye İdaresince bu bapta 
b i r karar ita olunabilir. Miktarı mezkûr fevkındaki mebaliğ için usulü 
mutade dairesinde muamele edilir. 

F A S U S AMÎN 

A h k a m ı m ü t e f e r r i k a 

Madde 72 — 5 ramazan 1310 tarihli Damga Kanununun neş
rinden evvel kanuna mugayir olarak tanzim edilmiş olan senedattan ce-
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«ayı nakdi almmıyacak ve işbu kanun ahkamına tevfikan pul vazedilmek 
üzere mahakime ibraz dabi edilebilecektir. 

Evrakı nıezkureyi fıkrai sabıkada muharrer surete mugayir olarak 
kabul ile icrayı muamele eden hükkâmdan yarım osmanlı al tunu cezayı 
nakdî alınır. 

Madde 73 — 5 ramazan sene 1310 tarihli kanundan işbu kanunun 
mevkii tatbik ve icraya vaz'ı tarihine kadar ahkâmı kanun İyeye muhalif 
olarak tanzim olunan evrak ve senedat işbu kanunun tarihi neşrinden 
itibaren altı ay zarfında idarei mahsusasına ibraz edildiği halde hini tan
ziminde mer'i kanun mucibince yalnız resmi damganın istif asiyi e iktifa 
edilip işbu müddetin inkızasından sonra mahakim ve devaire ibraz olu
nan muhalifi kanun evrak ve senedattan işbu kanunda muayyen resim ve 
cezayı nakdî alınır. 

Madde 74 — üzerinde Rumeli! Şarkî'nin pulu bulunan evrak (Vilâ
yeti mezkûre dâhilinde tanzim edilmiş olmak şartiyle) sair vilâyaü şa
hanede pul resminden muaftır. Üzerinde umum vİlâyatı şahaneye mah
sus pul bulunan evrak dahi Rumelii Şarkî'de pul resminden muaftır. 

Madde 75 — Senedatın natık olacağı meskukâtı ecnebiye fii mukan
neni âti mucibince Ihesabedilir: 

İngiliz lirası 110 kuruş 
Frank 4 > kırk santim 
.Ruble 11 yetmiş beş santim 
Mark 5 kıık santim 
Kuron 4 > elli santim 
Dolar 23 > 
Florin Felemenk 9 > 
Rupi 7 elli santim 

Balâda muharrer olmıyan meskukâtı saire pulun İlsak olunacağı 
günün kambiyo fiatı mucibince hesabolunacaktır. 

F A S U T A S t 

R e s m i m u n z a m pu l lar ı h a k k ı n d a d ı r 

Madde 76 — Bilcümle emlâk ve akarın ve sefain ve merakibi bah
riyenin ferağ ve intikaline dair tanzim olunan zabıtnameler on üçüncü 
maddede muharrer nispete göre resmi ndspiye tabidir. 
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İntikal ve ferağ muamelâtı b i r zabıtname ile icra olunur ise o mi-
sfllû zabıtnameler fıkrai ûlâda muharer resmin iki misline tabidir. 

Madde 77 — Her nevi rüsum ve tekâlif ve vergilerin ve varidatın 
abzü kabzini mübeyyin devairi resmiye ile mal sandıklarından ve emvali 
emiriye mültezimleri ve bilcümle tahsil memurları tarafından mükelle
fine ita olunan makbuz ve ibra senetleriyle ibrayı mutazammın evrak 
yirmi paralık pul resmine tabidir, i şbu makbuz ve ibra senedatının itası 
mecburidir. Rüsum ve tekâlif, kuponlu ve zahriyelİ tezkere ve pusula ile 
istifa edildiği halde pul yalnız tezkere veya pusulaya ilsak edilir. 

Kuruş 
Madde 78 — Pasaportlar ve Payitahtı Saltanatı Saniyede ve 

Vilâyatı Şahane merakizinde ita olunan saydı berrî tezkereleri 10 

Pasavanlar ve üç yüz kuruştan yukarı resme tabi esnaf tez
kereleriyle sergi ruhsatiyeleri 5 

Saydı bahrî tezkereleri ve Dersaadet ve merakizi vilâyattan 

gayri mahallerde verilen saydı berrî tezkereleriyle silâh taşımak 
mezuniyetini mutazammın tezkereler ve iki yüz kuruştan yukarı 
ve üç yüz kuruşa kadar resme tabi esnaf tezkereleriyle sergi ruh
satiyesi 3 

iMürur tezkereleriyle yüz kuruştan yukarı iki yüz kuruşa ka
dar esnaf tezkereleri ve sergi ruhsatiyeleri 2 

Yüz kuruşa kadar olan esnaf tezkereleriyle sergi ruhsatiye
leri ve ferağ ve intikal ve inşaat ve tamirat tezkereleri 1 

Devairi resmiye tarafından efrada her nevi nakliyat için ita 
olunan hasbî nakliye tezkereleriyle bunlara müteferri ruhsatiye
ler ve bedeli üşre ve rüsumu saireye mukabil aynen bırakılan 
zehair ve eşya için verilen makbuzlar ve tömbeki ruhsat tezke- Para 
releri 20 

pul resmine tabidir. 

Madde 79 — Balâda zikir ve beyan olunan evrak ve senedata ya
pıştırılacak pul üzerine her bir inin ınevine göre emlâk ve akarın 
ferağ ve intikalini mübeyyin senede! zabıtnamelerine ve pasaporta 
ve pasavana ve saydı berrî ve bahrî ruhsatiyelerine ve mürur 
tezkerelerine r e silâh taşımak mezuniyetini mutazammın tezkerelere ve 
devairi resmiye makbuzlarına ve esnaf tezkereleri ve sergi ruhsatiye-
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lerine ve ferağ ve intikal tezkerelerine ve inşaat ve -tamirat tezkerelerine 
(mahsustur ibareleri yazılacaktır. 

Madde 80 — Ahkâmı ânife mucibince ihdas olunan pullara tabi 
olan ve 79 uncu maddede mezkûr pullardan gayrı pul İlsak edilmiş 
bulunan evrak ve senedata tabi oldukları pullar ilsak edilecek ve fakat 
cezayı nakdî alınım ya çaktır. 

'Madde 81 — Balâda muharrer rüsumdan evrakı âtiye müstesnadır : 

1 - 'Bir vergi veya resmin tediyesini mübeyyin olarak devairi res
mîye beyninde teati olunan makbuzlar. 

2 - 'Beş kuruş veya ondan dun vergi veya resmin tediyesine mu
kabil Adliye (Nezaretiyle Şehremanetince ita olunan makbuzlar. 

3 - Bedenen veya bedelen ifayı hizmet eden amelei mükellef ey e 
verilen makbuzlar. 

4 - Meccanen ita olunan pasaportlar ve mürur tezkereleriyle pa
savanlar. 

5 • Pasaport ve pasavanlara ve mürur tezkerelerine tahrir olunan. 
Vize'ler. 

Madde 82 — 'Balâda muharrer evrakı pulsuz veya noksan pullu 
olarak ita eden veya pul vazedip de otuzuncu madde ahkâmı dairesinde 
iptal etraiyen memurini Hükümet mesul ve kanunu mezkûrun otuz do
kuzuncu maddesinde muharrer cezayı nakdiye mahkûm olurlar. 

Madde 83 — Pula mütaallik kâffei kavanin ve aİzamat işbu ka
nunun mevkii tatbik ve icraya « a n tarihinden itibaren mefauhtur. 

İşbu kanun tarihi nesrin6W Kibaren bir man anara mevkii İsraya 
vazolunacak ve şu kadar ki Yemen* Hicaz, Trehluagarp, Bağdat, Basra, 
Erzurum, (Musul, iVan, Bitlis, Mamuretülâziz, Diyarbekir vilâyatiyle 
Bingazi ve Zor sancaklarında iki ay sonra mevkii tatbika konacaktır. 

(Madde 84 — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maliye ve Adliye Ne
zaretleri mensurdurlar. 

Mevaddı m a h s u s a 

Başl ığı 
Düstur 

O l t 
Sahiıe 

No. 

ı/ı 
I 
4 
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Baslığı a i t 

A «»rai Damca Kanunu 2*y l 3 103 
R Orama makrua ttrifei muaddel eti 

2*y l 
S 1 0 6 

Reaml D ı m u Kanununun 31 İnci madriel muaddeleel 5 3 8 9 
Damca Kanunun» müaeyyal fıkral kanuniye 5 4 6 5 
Reaml D t n ı n Kanonunun (adil edilen maddeleri 5 «57 
Usanıl Damca Kanaırana mflaeyyel m «Ta d « 1 2 » 
Dam»ı Kanun-ımırı İS inci maddeılnln tirfili 5 9 1 « 
Damga Kanununun 23 üncü maddeaine mfuevyel fıkra! franuaiye 6 İ S İ 
Damca Kanununun 23 net mıddealne müıeyyel madde! kanuniye* 6 4 9 0 
Damca Kanununun 12 net m ad d n i n e m B ı e r r e l (ıkrai nisamiye 6 9 4 9 
D a m c a Kanununun S e f a n ta EebliH tarihinden itibaren ü c a r eonre « • 
nebiler hakkında da mor'1?eti hakkında Irada 1 / 6 1338 
Damsa Kanununun ? allkade 1 3 0 4 tarihti 10 uncu muaddel tnaddeal 
makamına k a l a maddel kanunice 1 / « 1 4 2 * 
Damca Kanununun ecnebiler hakkında m er'i ret J letn muayyen mOddetla 
temdidi hakkında İrade 1/6 1447 
Reami Damata Kanunu V 8 
Kanunun 51 İnci maddeılnln 2 nci fıkratının tayyı ye muaflyat cetvelinin 
54 numaralı f ıkruıuın tubihl hakkında l tade 1 / « 
D a r a n Kanonu 1 / 8 
2 5 ı f lhlece 1 3 2 3 . 6 «abat 1321 

1 / 2 Evrakı labıha İdareline dair tal imat 1 / 2 9 5 
Varakal aahlha ye pul bayileri hakkında talimat 1 / 2 8 1 4 
Damca pal larının tebdili el*aniyle mSçeddeden tab'ı ve etki pal lar ın 

ı/r yanllariyla İ c r a n mübadele»! hak kı lda İrade ı/r 2 1 8 
Elvanı tebdil edilen cedit damca pullarının mevkii tedavüle İhracı t e la 
muarvan m a ilde t İn t «indidir la eakl pulların la t î mail ic ln muayyen müd-

d «t hakkında Irada 1/7 409 
D a r a n Hlaamnameat fcDkmBnce a l ı n m a » l U ı m » t e n ceaay] nakdinin av
rat! tabaİH * • otbabdakl İtlraaatın mercii rflyetl hakkında nUamnama Z*Tİ > 97 
Atar ruaumal mü i let imlerine yerilecek aahıtnamEİerin kırk paralık 
p u l a tabi tutulmaaı hakkında İrade 6 1403 

No: 7 — FÜokseralı mahallerde Amerika asma çuhuklariyle 
tesis ve tecdit edilen bağların on aene müddetle üşür ve vergiden 
ve kezalik filokserah mahallerde yeril asmalariyle tesis edilmiş 
veya edilecek olup kışm elli gün kadar su alımda bulunduru-

lacak olan baglarm yine on sene müddetle yalnıa üşürden 
mâfüviyetleri hakkmda Talimat 

1 rcbiuUvvel 1322 ve 4 mayıs 1320 

B İ R İ N C İ K I S I M 

Amerika, asma çubuklariyU tesis veya tecdidoluan bağların 
üşür ve vergiden) mâfüviyetine dairdir 

Madde 1 — 24 ramazan 1317 ve 12 kânunusani 1315 tarihinde 
»erefsudur buyurulmus olan iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi 

Düstur Sahife 
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mantuku münifince fİlokseralı bulunan mahallerde Amerika asma çu-
huklariyle tesis veya tecdit edilen bağlar tarihi tesis ve tecditlerinden 
itibaren on sene müddetle üşür ve vergiden mâfütv oldukları misillû çim-
d iye^adar tesis edilmiş ve tarihi tesisindenheri henüz on sene geçmemiş 
olan bu misil lû bağların dahi bu mâfüviy etten müstefit olması muktezayı 
iradei seniyei cenabı padişahîden bulunmuş olmakla bunlar da müddeti 
mütebakiye için mâfüviyetten istifade edeceklerdir. 

Madde 2 — Bu mîsillû bağlar ashabının istidayı mâfüviyet için her 
sene mayısın on beşine kadar kariye imam ve kocabaşı ve müh taran 
ve ihtiyar meclisi âzası tarafından ziri mahtum şehadetname ve tezkerei 
osmaniyelerinin bir sureti musaddakasmın rabtiyle mahallî hükümet' 
lerine arzuhal ita eylemeleri muhtaran ve vesaiti saİrei münasibe ile 
bağ yetiştiren mahaller ahalisine tebliğ ve ilân kılınacaktır, işbu şaha
detnamelerde mevaddı âtiye münderiç bulunacaktır : 

1 • Müstedinin isim ve şöhreti ve mahalli ikameti ve pederinin ismi 

2 - Tesis veya tecdidolunan bağın bulunduğu kariyenin ve aşan, 
tımar veyahut divan üzerine ihale ve idare olunan mahallerde Umar ve 
divanın ismi 

3 - Bağın bulunduğu mevki 

4 - lttisalindeki arazi sahiplerinin isim ve şöhretleri yazılmak üzere 
bağın hududu erbaası 

5 - Kı rk arşın arz ve kırk arşın tul yani bin altı yüz arşın murab-

baından ibaret atik dönüm itibariyle bağın mesabai sathiyesi 

6 - Garsedilmiş olan çubukların miktariyle bunların yekdiğerin-

den ne kadar fasılalı garsedildiği 

7 - Taze olarak ekledilecek veya kurutulacak veyahut hamir imal 
olunacak yerli üzüm envaımn hangilerle aşılatılacağı veyahut aşılatılmış 
olduğu 

8 • Bağın tecdiden veya tesisen tarihi garsi 

9 • Arazinin senevi vergisi miktarı 

10 • Emlâk esas defteri adedi umûmisi 

•tabu mâfüviyet istidan emeleriyle şehadetname ve sair evrak mahal
leri mecalisi idarelerince tetkik edildikten ve « r a a t fen memurları va-
»tas iy le tahkikatı lâzime icra olunarak kanaati kamile hâsıl olduktan 
sonra meclisi idarece verilecek karar üzerine defterdar ve muhasebeci 
ve malmüdürleri tarafından tanzim ve tahtim olunacak matbu ilmiiha-
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herler Hükümeti mahalliyenİn en büyük memuru tarafından bittasdik 
İta kılınacaktır. İşbu ilmühaberde balâdaki izahat kamilen münderiç 
olduktan başka üşür ve vergiden mâfüviyet müddetinin hangi tarjnte hi
tam bulacağı dahi gösterilecektir. 

llşbu mâfüviyetten istifade edecek kesanın vergiden ve cihatı sukeden 
olan zimmetlerinin istifası meşrut olmayıp zimmetleri usulü mukarreresi 
dahilinde başkaca tahsil kılınacaktır. 

Madde 3 — Evvelce Amerika asma çubuklariyle tesis veya tecdit 
edilmiş olan bağlarda çubukların garsedildikleri ve aşılandıkları ta
rihlerin tahkikine dikkat edilecek ve şayet 1 ağ sahibi arazisine birkaç 
sene zarfında peyderpey çubuk garsederek bağ tesis eylemiş ise ilk gar-
siyat seaesinden bed İle her sene garsettiği çubukların miktarı sahibiyle 
tesis veya tecdit eylediği bağın mesahasını ayrı ayrı bildirecektir. Bu 
misillû evvelce tesis veya tecdidedilmiş olan bağların mâfüviyet istida
nameleri işbu talimatın neşrinden sonra dahi bir seneye kadar kabul 
olunup ondan sonra müracaat edeceklerin istidaları kabul edilmiyece-
ğinden keyfiyet mahall î hükümetleri tarafından bağcılara ilân ve işaa 
olunacaktır. 

(Madde 4 — Bağların filokseradan muhafazası münhasıran Ame
rika çubuğundan eTmaaına menut olduğundan Amerika çubuklariyle 
beraber yerli çubuk mağrusolan bağlar mâfüviyetten istifadeedemiyeceğî 
gibi üzüm çubuklariyle beraber kavun karpuz ve saire velhasıl diğer 
bir mahsul Bttedîiirse o misülû bığfor v e i > İ T « r ha&eter etrafında ç i t 
oAmak iieere y4a*t bsgjçeler derunu»tis küçük paftalarda veya asmalık 
halinde veya yol kenarlarında p*ral*&We $&r^di»m*ş olta Amerika as
maları mlâfüviyete «ahil olamaz. 

Aaaenka «sn» çub^kieriyle teaû o l m a •bir kağm her «ene bel
lenmesi ve çapalanması ve budanması ve vaktinde aşılanması gibi ıaaae-
1 i yatta sahibi tara fin aaa ihra*l olunduğu s>ittıh>fr *eb*Yfim ederse ita 
olunan mâfüviyet ilmühaberi istirdat olunabilecektir. 

İKİNCİ K I S I M 

•Madde 5 — Fık&se ıa l ı mahallerde filokseranın meni sirayeti zım
nında nehir kenarındaki arazide ihdas olunarak mevsimi şitada asma 
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kütüklerinin kısmı haricileri ell i gün su altında bulundurulabilecek «lan 
bağların tarihi ihdasından itibaren on sene üşürden mâfüv tutulması 
iradei seniyei hazreti h i la f etpenahi muktezayı âlisinden olduğu gibi 
filokserah mahallerden olup mevsimi şitada kezalik asma kütüklerinin 
kısmı haricileri elli gün su altında bulundurulacak olan bilûmum ara
zide ihdas olunacak bağlar dahi işbu raâfüviyeüen istifade edeceklerdir. 

Madde 6 — Bu misillû bağlarını su altında bulundurabilmek için 
icabeden ameliyatı yapmış olan bağcılar ziri imam, kocabaşa, muhtaran 
ve ihtiyar meclisi azaları tarafından mahtum şehadetname ve teskerei 
osmaniyelerinin bir sureti musaddakasının rabtiyle mahallî Hükümetine 
arzuhal İta eylemeleri muhtaran ve vesaiti sairei münasibe ile ahaliye 
tebliğ ve ilân kılınacaktır. Iişbu şehadetnamelerde mevaddı âtiye mün-
deriç bulunacaktır. 

1 - M/üsteâinin isim ve şöhreti ve mahalli ikameti ve pedernin ismi 

2 - Su altında bulundurulacak bağın bulunduğu kariye ile tımar 
veyahut divanın ismi 

3 - Su akında bulundurulacak bağm mevldi 

4 - Ittisalindeki arazi ashabının isim ve şöhretleri yazılmak üaefe 
bağıa hududu erhaaeı 

5 - Kırk arşın arz ve kırk arşın tul yani bin altı yüz arsan marab-
badan İbaret atîk dönüm itibariyle bağın mesahai s::thiyesi 

6 • Su altında bulundurulacak bağın havi olduğu asma kütükleri
nin adediyle bunların yek diğerinden ne kadar fasılalı olduğu 

7 - Su altında bulundurulacak bajpn havi olduğu asma kütüklerinin 
envai 

8 - Bağın su altında bulundurulmıya başlanıldığı tarih 

Jtfaddc ¡7 — Su altMuU buİMMİuruiacak bağ elli döaâiauien «y»de-
tfUuğu lakdktdb Marilaoek ist idam mage sesUrkı m&miyi* maktat «f l t i -
leıâai «e muhtelif SaHjJau* « a k a i v a t u ve saiaaya havi bağan -mübemneL 
hir a4âm aapftdiOTayıabtıır. 

Madfc * — Bağ salibi bağsaın « t altuaat tuhnıaıı mi iti»âfe
ti»* edm sama aaaedaa nm «metle laduft lalaı ı4"ii » c i a a r a ı d r i ı • •» -
aiaa mmmmt iam mtommek aaaa* a u m ba#aadaa ne ınçfcüe- afcraç «y-
liaacağsni iptirfanıamüıiı ayna* huy an «aarifte ı ı ı ı fan ıhıl'. 

Madde 9 — Hükümetçe fflo&serah tanınmış mahaTîerde Hnfas «9u-
nup su altında bulundurulacak yerîî asmalariyle magrns %a$ternt m a -
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füviyeti mezkûreden müstefit olmak için su altında bulundurulan bağın 
arazisinin meyline göre blüyük veya küçük tavalara münkasim olması ve 
suyun ithal ve ihracı için her tavanın ittisal indeki tava ile beraber müte
harrik kapı vaaıtasıyle merbut tavaların etrafı erbaası kışın yani teşrinisa
ni iptidasından ışuhat gayetine kadar müddet zarfında yalnız elli gün mü
temadiyen sathı arzdan lâakal kırk santimetre irtifaında su altında bulun
durabilmek üzere 'lüzumu kadar yüksek mukavemetli setlerle muhat bu
lunması lâzımdır. 

Madde 10 — Her sene bağ sahibi bağını su altında bırakmıya ne 
vakit başlıyacağını Hükümeti mahalliyeye bildirecektir. İhbar ı keyfiyet 
etmiyenler m'âfüviyetten istifade edemiyeceklerdir. 

Madde 11 — Mahallî ziraat fen memuru refakatinde meclisi idare 
âzasından biri bulunduğu halde kışın bağ su altında bulundurulduğu 
zaman ameliyatı nazarı teftiş ve muayeneden geçirerek bunlar tarafın
dan tanzim ve ita kılınacak raporun tetkik ve tasdikından sonra ma
hal l î meclisi idaresi tarafından üşür ımâfüviyet ilmühaberi ita olunacak
tır. Bu ilmühaberin hükmü, ahvali fevkalâde müstesna olmak üzere ba
ğın her sene muntazaman ve mütemadiyen su altında bulundurulması 
şartiyle on sene müddetle cari olacaktır. 

Madde 12 — Mlâfüviyeti haiz olan bağların ferağ ve intikalinde dahi 
mâfüviyet devam edecektir. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 

•Mâfüviyete nail olan bağların sureti kayıt ve 
muamelâtını mutazammındır 

Madde 13 — Her kaza mal kalemlerinde mâfüviyet ilmühaberi ita 
olunmuş olan bağların kayıt ve tahriri için üçer nüsha olarak b i r esas 
defteri tutulacaktır. Defteri mezkûrun sütunu mahsuslarına her bağ 
sahibinin ismi hizasında ashabı tarafından verilen jstidanemelere merbut 
çehadetnamelerin havi olduğu bilcümle kubat i le beraber arzuhalin ta
rihi kayıt sıra numarası koçanlı mMüviyet ilmtühaberinin sıra numarası 
OMfüviyetinin tarihi hitamı, ziraat fen memuru.tarafından verilen rapo
run tarih ve numarası dercedilecek ve mülâhazat hanesine bağın ferağ 
ve intikali vukuatı ve bilinmesi lazımgelen ahvali saire gösterilecektir. 
Ferağ ve intikal vukuunda mâfüviyet ilmühaberlerinin zahrına işaret 
edilecek ve bir bağdan ifraz vukuunda evvelki ilmühaber istirdat ile 
müceddeden ilmühaberler ita olunacak Ur. 
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Madde 14 — tMaddei sabıka mucibince tanzim olunan defterler 
mahall î meclisi idaresince tetkik ve tasdik olunduktan sonra bîr nüs
hası mal kaleminde hıfz ve diğer ikisi merkezi livaya ve liva meclisi 
idaresince tetkik ve tasdik olunduktan sonra 'bir nüshası hıfa ile diğeri 
merkezi vilâyete irsal olunacaktır. Vilâyet muhasebe kalemleri umu
munu cami b i r icmal tanzim edeceklerdir. 

Madde 15 — B a ğ sahiplerinin arzuhaller ile şehadetnameler ve ke
sif ve tahkik için gönderilecek olan heyet ve ziraat fen memurunun 
raporları ve zabıtnameler evrakı müsbite olmak üzere her kazanın mal 
kaleminde hıfzedilecektir. 

Madde 16 — Her sene kazanın meclisi idaresi her köyde erbabı 
vukuftan iki bağ sahibi intihabederek bunlar refakatlerinde kariye! 
mezkûre ihtiyar meclisi âzasından İki kişi ve muhtarlar bulunduğu halde 
kariyelerinde mâfüviyete nail olmuş olan bağları birkaç gün zarfında 
harcırahsız olarak yegân yegân dolaşıp beher bağın üzüm mahsulü mik
tarını keşif ve tahmin ederek alelesami tertip edecekleri cetvele imlâ 
ve zeyli cetveli tahtım veya imza eyledikten sonra bilâ ifatei vakit mer
kezi kazaya göndereceklerdir. Kaza meclisi idaresi o seneki mahsulün 
bereketli veya noksan olmasını ve bağların b i r âfete uğramış olup ol
madığını ve her bağın kaç senelik olduğunu ve üzümlerinin nevini na
zarı dikkate alarak ve defteri mahsusîyle tatbik ederek kafiyelerden 
gönderilmiş o lan tahmin cetvellerinin sıhhatini tetkik eyliyecek ve şayet 
bazı kariyelerden vürudeden cedavilde tahmin olunan mahsul miktarı 
fazla görülürse mahallince tahkikat icra ettirilecek ve cedavili mezkû-
renin makrunu sıhhat olduğuna lâyıkiyle kanaat hâsıl olduktan sonra 
meclisi iadarece «asdik olunacaktır. Cetvellerin tetkikatında mahallî zi
raat fen memuru meclisi idarede hacir bulundurulacaktır. 

Madde 17 — Üzüm hâsılatının tahmini üzerine aşarın gerek ilzam 
ve gerek emaneten idare olunsun, emaneten idarede verilmesi mutat 
olan tâşir pusulaları gibi ashabı yedine bir keşif pusulası verile
cektir. Bu pusulada m&füviyet ilmühaberlerinin numara ve tarihi 
ilâve olunacağı gibi üzümün hanrir imalinde mi 'istimal olunacağı 
yoksa kuru olarak mı sarfedileceği anlaşılmak üzere alınan mahsulün 
nevileriyle her nevinin miktarı ayrı a y n işaret edilecek ve kurutulduktan 
sonra sarf ve fümht edilecekse yaş üzümün miktarına göre her köyde 
alelade ne miktar yaş üzümden ne kadar kum üzüm alınabilirse o nîs-
bete göre elde edilecek kuru üzüm miktarı dahi yazılacaktır. Aşarın hini 
müzayedesinde işbu talimat mucibince Amerika asma çubuğiyle garsolu* 
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nan ve su altında bulundurulan mahallerin -üşürden mâfüv bulundukları 
müzayede kaimelerine tahrir ve her kariyede kaç dönüm bağ mâfüv 
bulunduğu yekûn üzerine terkim olunacak ve uhdesinde kalacak mül
tezime, talebi vukuunda müfredatını nrübeyyin bir pusula verilecektir 
ve aşarı emanete kaldığı halde mâfüv olan bağların mahsuliyle üşür 
miktarı emanet aşar defteri zirinde bir kalem olarak başkaca gösteri
lecektir. 

'Madde 18 — Üzüm üşrü piyasa mahallinde veya harice bini im» 
rarlannda aynen veyahut bedelen alınan mahallerde muafiyete dahil 
olan bağların indelkeşif mahsulâtı muhammenesi yani maddei sabıkada 
gösterildiği veçhile mâfüv bağların ashabına verilen keşif pusulaları 
muhteviyatı tâşir defterine terkim ile hini tâşirde mâfüv bağlar mah
sulünü getirenler tarafından keşif pusulası irae ve ita olunması Çizerine 
memurini üşriye veya mültezimin tarafından mezkûr pusula mündere-
catı tâşir defteriylc tatbik olunduktan sonra işbu pusula bir daha isti
mal olunmamak üzere mahsul miktariyle tarihi kabul ve mahsubu de-
rununa sabit mürekkeple yazılarak iptal edilecektir. Mahsul miktarı 
toptan füruht veya ihraç olunmadığı halde her defa füruht veya ihraç 
edilecek miktarı ve tarihi mahsubu kezalik sabit mürekkeple irae ve 
bey ve ihraç muamelesinin hitamında pusula iptal edilecektir. Bu mi-
sillû mahallerde kuru üzüm alelekser tüccar veya simsarlar marifetiyle 
imrar edilegeldiğinden mâfüviyete nail olan bağ sahihi mahsulünü tüccar 
ve simsarlara sattığı zaman yedinde mevcut olması lâznngelen ve üşür
den mâfüv olduğunu dahi mutazammın bulunan mezkûr keşif pusula
sını tüccar ve simsara ita eylediği ve tüccar ve simsar tarafından da 
piyasa mahallinde aşar memuru veyahut mültezime irae olunduğu halde 
aynen sahibi irae etmiş gibi kabul edecektir. Bu halde zürra tüccar 
veya simsara devredeceği pusulanın zahnna «işbu pusulada . . Kiye ra
zakı veya çekirdeksiz veya siyah üzüm jsbu pusula mucibince ürürden 
mâfüv olduğundan İrae ve ihticaç olunmak üzere (f i lâna) devrolun-
muştuT> ibaresi yazılarak tafotim olunmak lâzımdır. 

(Madde 19 — Muaşair veya tnühezim mafuviyet* nail olan bağlar 
şahabının yedin deki keşif puflalarından naâfüv olan mahsul miktarı
na mahsuben kaydettiği miktar için roeeeaaea koeatfh bir Umtibaber 
verecektir. 

işbu ilmühabere üşürden mâfüv (utulan kuru üzümün miktariyle-
bağ sahibinin ve tacir veya simsarın isimleri ve mĞfüViyet ilmühaberi-
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ilin numara ve tarihi dercolunacak ve zİri muaşşir veya mültezim tara
fından taht im edilecektir. 

Madde 20 — Ü Ş Ü T nı^üviyetini suiistimal İle üşürden mal kaçır
mak veyahut hile kanştırmak İst iyeni er Aşar Nizamnamesi mucibince 
kaçırdıkları malm iki kat uarünfî vereceklerdir. 

ılşbu talimat mucibince kura muhtar ve ihtiyar meclisleri ve me
murini «idesi tarafından icra olunacak muamelâtta kasta makrun bir 
suiistimal vukuu halinde haklarında kanunen lâzımgelen muaalelei ce
zaiye icra olunacaktır. 

N o : 8 — Hicaz demiryo lu e v r a k ı m a t b u a s ı n a t a h r i r i m u k t a z î 

h u s u s a ti e v r a k ı adiyeye yazan lar la b u n a iğmaz eyliyem 

m e m u r l a r d a n a l ınacak cezayı nakdi ve m ü t e f e r r i a t ı 

h a k k ı n d a i rade i seniye 

\Hicaz Demiryolu Komisyonu Alisi Mazbatası 

Azamı asarı seniyei hazreti hilâfetpenahilerinden olan Hamİdiye 
Hioaz demiryolu masarifine karşılık olmak üzere peyderpey şerefmü-
taallİk buyurutfan irada ti seniyei hazreti hi'lâfetpenahileri muktezayı mü-
n î f i üzere İhdas edilen v e evrakı mahsusa tab v e füruh'tu suretiyle ci-
bayet olunan varidattan bazılarının marbatai maruza]arında işbu evrakı 
istimal etmiyenler ile evrakı mezkûre üzerine tahriri muktazî hususatm 
evrakı âdiye üzenine yazıldığına resmen muttali olup da iğmaz eyıli-
yenlerden ne miktar cezayı nakdî ahzolunaeağı tasrih edilmemiş olduğu 
cihetle klevairce tereddüt edilmekte olduğundan bunlardan seyyanen 
yarrm l irsden bîr buçuk liraya kadar cezayı nakdî alınması ve işbu 
cezayı nakdiyi ifa etmiyenler haklarında Damga Nizamnamesi ahJbânrm* 
gere muamele olunup müddeiumumilerin dahi takibata memur edilmesi 
nteyanei kemteranemizde münasip ıgoründü^ünden bu suret kar itti kabulü 
âlii cenabı şehriyarireri buyurulduğu takdirde keyfiyetin Babıâliye teb
liği ve Kornİsyom* Aliye de malûmat itası nemıtu emrü fermanı hüma
yunu cenabı mulokaneleri bura nm ağın ol bapta. 

27 safer 1S22 
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İradei seıdyeyi mübellig hamli 

Hicaz demiryolu (masarifine karşılık olmak üzere ihdas edilen Y O 
evrakı mahsusa tab ve füruhtu suretiyle cibayet olunan varidatın temini 
istifası zımnında işbu evrakı istimal etmiyenlerle evrakı mezkûreyo tah
riri muktazi hususatın evrakı âdiye üzerine yazıldığına resmen muttali 
olup da iğmaz eyliyenlenden seyyanen yarım liradan bîr bucuk l i raya 
kadar cezayı nakdî alınması ve işbu cezayı nakdiyi i fa etmiyenler hak
larında Damga Nizamnamesi ahkâmına göre muamele olunup müddei
umumilerin dahi takibata memur edilmesi Komisyonu Âlinin mazbatai 
maruza» üzerine şerefsudur buyurulan iradei seniyei cenabı hilâfetpe-
nahi icabı âlisinden ofrnağla olbapta. 

li rebiülevvel 232% ve 19 mayıs 2320 

Noı 9 — Emlak ve a r a a ü mahlûleyi ihbar edenlere mahlfllaU 
vakf iye u s u l ü n e tevf ikan ihbar iye itası 

h a k k ı n d a irade i senİye 

Şûrayı Devlet Maliye, Dairesi Mazbatası 

Defteri Hakanı Nezaretinden re*sen ve Dâhil iye Nezaretinden ce
vaben bittakdim Şûrayı Devlete havale buyurulan iki-kıta tezkere Maliye 
Dairesinde kıraat olundu. 

Defteri Hakani Nezaretinin gurre rebiülevvel 1321 tar ihl i tezke* 
resinde emlâk ve arazi mahlûl âtından vaktiyle ceza alınamamasından 
dolayı o kabilden olan mahalıler şunun bunun yedi ketmine geçip hu* 
kuku Hazine zayi olmakta bulunduğundan bahisle olbapta b i r ka r an 
âcil ittihazı lüzumu bazı mahaller Defteri Hakani memurları tarafından 
iş 'ar ve ahiren Gelibolu Defteri Hakani Memuriyetinden varit olan tah
riratta dahi Nüfus Nizamname! cedidi hükmünce muhtaranm tevellüdat 
ve vefiyat vukuatını vakt-ü zamaniyle nüfus idarelerine ihbar etmekle 
mükellef tutuldukları gîbi ashabı emlâk ve araziden bilâ varis vefat 
edenler için verilecek ilmühaberlerin de nüshateyn olarak bittanzim b i r 
nüshasının tapu ve vergi İdarelerine kasına mühtaranı mumaileyhimin 
mecbur tutulmaları veyahut nüshai musaddakasımn nüfus idarelerinden 
Defteri Hakani idarelerine tevdii mektumatı vakıanın men'ini kâfil te-
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d&birden olacağı beyan ve izhar kıl ınmış olup vakıa Dersaadet ve taş
ralarda mevcut olduğu kaviyen melhuz bulunan maMûlau emiriyemn 
«âhire ihraciyle Hazinei Celilenin husulü İntifamı temin için mahal Ut 
ve kura eimme ve muhtaranının vefiyat ve tevell'üdat hakkında sallifüz-
zikir nizamname icabınca nüfus idarelerine ba ilmühaber malûmat itaat 
emrindeki mükellefiyetlerine zamimeten vefiyat vukuatını ihbar etme* 
dikleri sırada şahsı müteveffanın uhdesinden mahlûl kalmış emlâk ve 
arazi bulunduğu takdirde onların nerelerde vâki ve ne makule şeylerden 
İbaret olduğunu mübeyyin mahallî Defteri Hakanı idarelerine malûmat 
itasına mecbur tutulmaları en müessir tedbir olacağına ve bir mahalde 
bu veçhile ihbar edilmemiş mahlûl bulunduğu ahiren tebeyyün eylediği 
surette ol mahallin vâki olduğu kariye veya mahallesinin imam ve muh-
taranı haklarında muamelei cezaiye icrası ve buna mukabil vaktiyle 
ihbaratta bulunanlara mahlülâtın badettefviz alınacak bedelât ve muac* 
edatından ihbariye itası dahi taharrii mahlûlât hususundaki dikkat Ve 
ihtimama bir kat daha tezyit eyliyeceği umuru tabiiyeden bulunduğuna 
binaen mahlûlâtı vakfiye ihbariyeleri hakkında kaleme alınıp meriyeti 
ahkâmına bilİstizan iradei seniyei bazreti padişahı şeref sudur buyu-
rulmuş olan kararname ahkâmına tevfikan mahlûliyeti haber verilen 
emlâk ve arazi mahlûlâtı mektumeden ise yüzde on ve mahlûlâtı mek-
tumeden olmıy anlardan da bin kurusa kadar olanlardan yüzde on ve 
bin kuruştan on bin kuruşa kadar olanlardan yüzde beş ve on bin ku
ruştan yukarısı için yüzde iki kuruş nisbetinde ihbariye verilmesi ve 
ahiren zahire çıkarılan mahlûlâtı vaktiyle ihbar etmedikleri tahakkuk 
eden eimme ve muhtaran tevellüdat ve vefiyata mütaallifc vukuatı ihbar 
etmeyip de kermeyledikleri surette zikrtolunan Nüfus Nizamnamesi hük
münce ne derecede mesul tutulmakta iseler mahlûlâtı emiriye için de 
olveçhile mesul tutulması ve bedel âtı misliye mukabilinde tefviz ve 
ihale olunacak arazii metruke ve muattal anın zahire ihraciyle hukuku 
emiriyenin bu yüzden de temini istifası için bu makule arazinin keyfiyeti 
ihbarında dahi berminvali mesruh emlâk ve arazii mahlûl e ihbaratındt 
cari olacak muamelâta tevfİkı hareket olunması hususlarının usul itti* 
haziyle olbapta Densaadet ve taşraya da tamimen tebligat icrası lüzumu 
beyan kılınmıştır. 

Dahil iye Nezaretinin 25 oemaziyelâhır 1321 tarihli tezkeresi mea
linde imam ve muhtarlar i le cemaatı gayrı müslimenin kariye veyahut 
mahalle papazının veya haham veya muhtarlarının vefiyata dair nüfus 
idarelerine malûmat ita eyledikleri misillû tapu idarelerine de malûmat 



itasiyle mükellef tutulması mümkün olup ancak bunların müteveffanın 
mahalle ve kariye haritindeJti « ı t lak ve arazisinden malumatları ola-
mryacağı tabii bulunduğa cihetle bunlardan da oeaa itasına mecbur tu-
ta lmatanmn usul itti han şayan r Wemmül bulunduğu gibi nüfus idare
lerinden (vefiyata dair tapu idarelerine malûmat itası kesreti vezaifi 
öVritâr »lan nüfus memurlarının vezaifi ash'yesînİ sektedar edeceği Nü
fus tdarei Umttmsresi ifadesine atfen dermeyan edilmiştir. 

iktizayı maslahat ledelmözakere emlâk ve arazi mahlûlâtından 
vaktiyle haber alınarak hukuku Hazinenin temini için bilâvaris vefat 
edenlerin mensuholduğu mahalle ve kariye imam ve muhtar ve papaz ve 
sairesi tarafından alelûsul Nüfus İdaresine verilen ilmühaberlerin mia-
hateyn olarak bittanzim bunlardan birisinin tapu İdarelerine itası mü
nasip bulunmuş ise de bunların şahsı müteveffanın mensubo'lduğu ma
hal le ve kariyenin haricindeki bilcümle emiâk ve arazisine vâkıf ola-
mıyacaklan tabii bulunmasına nazaran bu bapta verecekleri ilmüha
berlerde müueveffadan kalan emlâk ve sairenin tatnamİyle kayıt ve işa
retine mecbur tutulmaları ve noksan malûmat ita edenlerin duçarı ımü-
cazat edilmeleri suretinde dermeyan olunan mütalâat muvafftı mâdelet 
görülememiş olduğundan kariye ve mahallelerinde bilâvaris vefiyat 
vukubulan imaım ve sairenin tapu idarelerine ita edilmek üzere tanzim 
edecekleri ilmühaberlere şahsı müteveffanın mensup ve kendilerinin 
memur oldukları mahalle ve kariyede bullunmak itibariyle kendilerince 
malûm olacağı babii bulunan emlâk ve arazii mahlûk varsa onları kayıl 
ve işaret edlerek ilta eylemeleri ve müteveffanın gerek ilmühaberde mu
kayyet olan ve gerek olmıyan emlâk ve araaisİ hakkında kayden ve 
puveri saire ile lâzmıgelen tahkikat ve tefkikatın tapu idarelerince icra 
ve ikmal olunması ve imam <ve sairenin ilmühaberlerde müteveffanın 
uhdesinde mevcut ve dairei memuriyetinde olmak hasebiyle kendisince 
malûm olan emlâk ve arazîyi kayıt ve tahrir eylemeleri sırf vazîfei me
muriyetlerine temas eder hususaittan bulunmakla bundan dolayı kendi
lerine ihbariye itasına mahal olmayıp ancak bu mioillû emlâki mahlû.-
leden şahsı müteveffaya henüz intikali icra olunmaması ve müteveffa
nın murislerinin tahkiki hususunun ademi imkân derecesinde mucibi 
müşkülât bulunması hasebiyle kayden zahire çıkarılamıyan ve esbabı 
saireden dolayı şunun bunun yedi ketminde kalan emlâk ve arazii mah--
lûlenin zahire ihracını temin için bunılan ihbar edenler her kim olursa 
olsun mahlûlâtı ^vakfiye ihbariyeleri hakkında mer*i nispet ve usule tat-
bükan ihbariye itası muvafıkı hal ve maslahat görülmüş olmakla o*l-
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veçhile ifayı muamele olunmasının tamimen ei'mme ve muhtaran ve 

mileli gayrı müslime rüesasına tebliği hakkında lâzımgelen muamelenin 

icrası hususunun Dahiliye Nezaretine havalesi ve Defteri Hakani Neza

retine de tebliği keyfiyet olunması tezekkür kılındı -o Vb apt a. 

22 ramazan 1321 ve 29 teşrinisani 1319 

<Arz tezkeresi 

Defteri Hakani Nezareti Celjlesinin Şûrayı Devlete havale olunan 
tezkeresi üzerine Maliye Dairesinden tanzim ve leffen arz ve takdim kı
lınan mazbatada beyan 'olunduğu üzere emlâk ve arazi ımahlûlâtından 
vakit ve zamanİyle haber alınarak hukuku Hazinenin muhafazası için 
bilâvaris vefat edenlerin mensuboldukl'arı mahalle ve kariye imam ve 
muhtarı ve papaz ve saire.-i tarafından alelûsul nüfus idarelerine veri
len ilmühaberlere müteveffanın mensup ve kendilerinin memur olduk
ları mahalle ve kariyede bulunmakla kendilerince malûm olan emlâk 
ve arazii mahlûlesi varsa onları kayıt ve işaret edip nüıshateyn olarak 
biıttanzim bir nüshasının da .tapu idarelerine itası ve müteveffanın gerek 
ilmühaberde mukayyet olan ve gerek olmıyan emlâki ve arazisi hak
kında icrasına lüzum gıirüİRpRk tahkikatın tapu idarelerince ikmali ve 
emlâki mahlûleden kayden zahire çıkarılamayıp yedi kelmanda kalmış 
olanların râlıîre çıkarılmasını tenıinen bunları ihbar edecekler kim 
olursa olsun mahlûlâtı vakfiye hakkında mer'î nispete ve usule tevfi
kan ihbariye verilmesi muvafıkı maslahat olacağından ol veçhile ifayı 
muamele olunmasının eimme ve muhiaran İle mileli gayrı müslime rüe
sasına tebliği hususunun Dahilîye \eaaret i Celiîesine havalesi ve Defteri 
Hakani Nezareti Celiîesine malûmat kası hususunda her ne veçhile ira
de! aeniyei cenabı hilâfetpenahi şerefsünuh ve sudur buvurulur ise man-
tuku münifi infaz edileceği beyaniyle. 

22 rebüilevvrt 1322 ve 25 mayıs 2320 

îradei seniyeyi mübelUğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufiyle manzuru âli buyurulan işbu 

tezkerei samiyei sadaretpetıahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce

nabı hilâfetpenahi şerefsudur buyurulmuş olmakla olbapta. 

8 rebiülâhır 1322 İpe 9 haziran 1320 

T. 1 C. 8 F. 5 
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N o : 1 0 — K a k o d i i â t d ö sud n a m ecza ile « s i y a n ü r dÖ p o t a s y u m » 
n a m semi kati l in m e n ' i ithal ve f ü r u h t u 

h a k k ı n d a irade i sen iye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

iKakodılât dö sud nam eczanın görünen mazarratından dolayı Me-
maliki Mahrusai Şahaneye ithal ve istimalinin insaniyete hizmeten ka
tiyen men'i ve elyevm bilcümle eczanelerde hu eczadan mevcut o>lan 
miktarın eczacılara her kaç kurusa mal olmuş ise o fiat üzerine tesviyei 
esmaniyle iştira ve ahzölunması ve yedlerinde (mevcut olan kakodiiât 
dö sudun miktarı bundan ibaret olup onu da Hükümete füruht eylemiş 
olmalarına ve artık yedlerinde bu eczadan hiç bir şey kalmadığına dair 
eczacılardan senet alınması ve bu memnuiyet hilâfına olarak âtiyen 
bu eczadan getirilecek olursa derhal Hükümetçe müsadere v-e getiren
lerin mesul edilmesi ve siyanür dö potasyum denilen semi katilin dahi 
ithal ve füruhtunun katiyen men'iyle elyevm bundan her nerede varsa 
bulunup derhal müsadere kılınması ve Ferik Bongofski Paşa ve Eczacı 
Zani Efendi ve Mirl iva Doktor Hüsamettin ve Mektebi Tıbbiyei Şahane 
Eczacısı Refik Paşalarla Mektebi Tıbbiye Muallimlerinden Kolağası 
Mustafa Efendi dahi dahil olmak üzere Şehremanetinde bir komisyon 
teşkiliyle iştira ve müsadere edilecek marüzzikİr eczayı muzırranın ne 
suretle imha edileceği kararlaştırılarak tanzim olunacak raporlar üze
rine ehemmiyeti maslahata mebni işin bilmüzakere kararının arzı şe-
refsadır olan iradatı seniyeİ cenabı hilâfetpcna'hi -ahkâmı Aliyesinden 
bulunduğunu mübelliğ tezakiri hususiye ve olbapta sebkeden tebligata 
cevaben Dahiliye ve umum Mekâtibi Askeriyei Şahane Nezaretlerinden 
tevanüdeden tezkereler meyanei abidanemizde kıraat ve mütalâa olun
du. Emrü fermanı hümayun hazreti cih'anhani mantuku celiîine tevfikan 
eczanelerde bulunan kakodiiât dö sudun müfettişler marifetiyle toplat
t ın İm akta ve eczacılardan dahi senet alınarak Mektebi Tıbbiyece hıfze-
dilmekte olduğu gibi siyanür dö potasyum denilen semi katilin dahi 
ithal ve füruhtu kafiyen mcnolunarak bundan her nerede bulunursa mü
sadere olunmakta olup mevcut iki yüz yetmiş şu kadar eczanenin tefri
şiyle kamilen arkası alınması daha bir iki güne muhtaç bulunduğu ve 
heyeti teftişİyeye Şehremanetinden dahi bir memurun terfiki münasip 
olacağı Mekâtibi Askeriyei Şahane Nezaretinden iş'ar kılınmış ve zabi-ü 
müsadere edilmekte olan mezkûr eczaların sureti imhası hakkında ze
vatı müşar ve mumaileyhim dahi dahil olduğu halde Şehremanetinde 
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teşekkül eden komisyonca cereyan eden müzakereyi havi tanelin olunup 
Dahiliye Nezaretinin salifüzzikir tezkeresi melfufatmdan bulunan maz
bata da dahi mezkûr iki eczanın ecza müfettişleri marifetiyle eczanelerle 
ecza depolarından ve Mısır Çarşısiyle aktar ve fotoğrafçı ve boyacı ve 
kuyumcu dükkânlarımdan kâffeten toplanılarak yedlerinde daha bu ec
zadan kalimadığına dair ashabından alınacak senetlerle beraber Mektebi 
Tıbbiyede tahsis olunacak depoya teslim ve miktarları esami üzerine 
bir deftere terkim olunarak arkası alındıktan sonra bunlardan, kakodilât 
dö sudun bir heyeti fenniye tahtı nezaretinde maıhf üzen memleket haricine 
naklolunarak münasip bir mahalde kömür tozu ve demir ekinitisiyle 
bittahlit ihrak edilip arseniki hadit maddei gayrı müessiresine tahvil 
edilmesi ve siyanür dö potasyumun dahi mevzu bulunduğu şişelerden 
büyük fıçılar derununa imlâ olunarak su ile halledildikten sonra usulü 
fenniye dairesinde gayet mütebassirane ve müdekkıkane bir surette boru 
rvasılasiyle uzak bir mahalden Iderununa âdi hamızı klor ma yani tuz 
ruhu ilâvesiyle hamızı kiyanus manın tamamiyle harice intişarı ve si
yanür âö potasyumun klor potasyuma tahviliyle maddei müsemmimesi 
külliyen tayran ettiği bilkİmya taayyün ettikten sonra mevaddı mütebakı-
yei gayrı müsemmime gerek karaya gerek denize döküldüğü halde birma-
zarratı müeddi alamıyacağmdan bunun da îensibolunacak suretle imha 
kılınması ve işbu muamelei kimyeviyenin icrası esnasında civarında 
kimse hulunduruhnamasiyle icraya memur olanların da tesemmümden 
vikayeleri İçin neztlerinde birer miktar müvellidülhumuzalı su bulun
durulması lüzumu dermeyan edilmiştir. Salifüzzikir kakodilât dö sud 
ile siyanür dö potasyomun tesiratı muzırraısına mebni men'i ithal ve 
istimaliyle mevcudunun ,top!artırılması hakkında isabet efzayı sünuh 
ve sudur buyurulan iradei seniyei cenabı hi'lâfetpenahi mamtuku Deli
line tevfikan eczanelerde ve sair ecza füruht olunan mahallerdeki mev
cudunun toplattırılmasına mübaşeret olunduğu cihetle komisyonun ten
sibi veçhile Mektebi Tıbbiyede münasip bir mahalde hıfzedilerek eczayı 
mezkûreninı kamilen arkası alındıktan sonra komisyonca dermeyan olu
nan mütalâatı fenniye veçhile imhası icabı maslahata muvafık olarak 
bunların bil kimya lıavassı izale ile mevaddı gayrı muzırraya tahvilin
den sonra açık denize nakil ve il kası muktazİ bulunduğundan gerek Der-
saadefçe gerek vilâyatı şahanece ona göre icrayı icabının ve ba-
dezİn bunların celp ve Memaliki Mahrusai Şahaneye ithali tahtı 
memnuiyette olduğu cihetle getirilecek olursa bilmüsadere bir heyeti 
tıbbiye marifetiyle hemen imha edilerek ve celbedenler dahi mesul tu-
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tul arak mühafazai memıuıiyete hamişe itina olunması hususlarının Da
hiliye ve Mekâtibi Asfcerİyei Şahane JN'ezareflerine iş'arı ve Rüsumat 
Emanetine ona göre iebligat ifası ve eczanelerden ve m ahâli saireden 
toplattırıl makta olan eczayı mazkûrenin her kaça imal olmuş ise tesviye i 
esmaniyle iştirası cümlei fermanı hümayun hazreti padişahiden olup 
Mekâtibi Askeriyei Şahane Nezaretinin siyakı iş 'anna göre eczanelerde 
miktarı cüız'i olarak mevcut o'lan mezkûr eczayı ashabı bilâbedel teslim 
etmekte ise de depolarda külliyetle mevcut olan mezkûr kakodilât dö 
âud ile siyanür dö potasyum için ber marnuku emrü fermanı hümayunu 
cenabı mülûkâne tesviyei esmanı tabii olmasına mebni berveçhi iş'ar 
Şehremanetinden dahi bir memur terfikıyle bir iki gün zarfında mez
kûr eczalar kamilen toplattırıldıktan sonra esmanmın ciheti tesviyesi 
kararlaştırıılmak üzere kimler yedinden alındığına ve m ikrarlarına dair 
tanzim olunacak defterde bunların kıymetlerinin dahi başkaca gösteri
lerek mezkûr defterin irsali lüzumunun Dahiliye Nezaretine ilâveten 
tebligat olunması tezekkür ve tensip ve evrakı mezkûre leffen arz ve 
takdim kılınmış olmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrü ferman haz
reti veliyülemir tífendimiz-indir. 

12 rebiülâhır 1322 ve 13 haziran 1320 

Arz tezkeresi 

KakodiKvl dö sud nam eczanın mazarratı cîlıeliyle Memaliki Malı-
ru^ai Şahaneye iihal ve istimalinin katiyen nıen'i ve eezahanelerde mev
cut olan miktarın iştirası ve siyanür dö potasyum denilen semj katilin 
dahi İthal ve fiirubtunun katiyen tmen'iyle bundan her nerede bulunursa 
müsadere oluıi'ması ve zevatı malûmeden mürekkep Şehremaneti (VI Hc-
sînde bir komisyon teşkil olunarak iştira ve müsadere edilecek mevaddı 
muzırranın ne suretle imha edileceği kararlaştırılıp tanzim olunacak 
raporlar üzerine işin müzakeresiyle kararının arzı. şeref sud ur huyundan 
emrü fermanı lıümauınu .miilûkâne icabı zelilinden bulunduğunu mii-
belliğ tezakiri hususiyti devletleri ve sebkcden i$*ara cevaben Dahiliye 
ve Umum Mekâtibi Asakİri Şahane 'Nezareti Celilelçrinden gelen tez
kereler .Meclisi Mahsusu Vükelâda ledelmülalâa cereyan eden müza
kereyi havi kaleme alman mazibata melfufiyle arz ve ıtakdim olunmakla 
olbapta ber ne veçhile iradei seniyei cenabı hilafetpenahi müiaallik ve 
şerefsudur buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyaniyle. 

12 rebiÜlâhır 1322 ve 13 haziran 1320 
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İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Meclisi Mahsusu Vükelânın işbu mazbatası melfuflariyle manzuru 
âlî buyurularak bu baptaki tezkerei santiyei sadaretpenahiye hamiş ter-
kimiyle de tebliğ edi ldiği üzere bunların bilkimya mevaddı sem m iyesi 
izale olunduktan sonra dahi de »ize ilkası halinde cemden bir miktarının 
kalabilmesi ihtimaline nazaran hâli ve ücra olan ve e traf ında kuyu ve 
m e c r a buhınmıyan b i r maha lde derin bir kuvıı kazılıp orayo dökül
mesi daha salim olacağından ona ıgöre icabı icra kılınmak üzere mu
cibince iktizayı halin i fa olunması ve b i r de edviyei müstahzaranın re
vacına limaksadm çalışanlar varsa da sıhhat ve selâmeti umumiye için 
böyle şeylerin cevazı isiima-Ii hakkında evvel e m i r d e Mektebi Tıbbiye 
ve Meclisi S r Mı iyece karar verilmek ve ondan sonra Memaliki Şahanrve 
ithal ve istim a'l edilmek lâzırngeleceğinden bunu temin etmek üzere bir 
nizamnamel mahsus tarızimiyle arz ve takdim kılınması hususlarına 
i r a d e ! seniyei cenabı hilâfetpenahi şerefmütaailik huyıırulmus ve bu 
bapta şerefsadır o lup tebliğ kılınan iradei seniyei cenabı mülükâne de 
işbu ımevaddı semmiyenin insaniyete hizmeten men'İ beyan ve ferman 
Duyurulduğu halde İşbu m a z b a t a d a bu s a r a h a t mevcut olmadığından 
her Tnamtuku emrü fermanı hümayun hazreti padişahı işbu cümle maz
bataya ilâve kılınmış o l m a k l a ol bapta emrü ferman hazreti veliyülem-
tindir. 

12 vebiülâhir 1322 ve 13 haziran İ320 

N o : 11 — Deva i r i r e s m i y e d e el l i k u r u ş ve d a h a z iyade m a s r a f 
sen eda t m m Hicaz D e m i r y o l u m e n f a a t i n e t a b 

v e f ü r u h l u h a k k ı n d a i rade i sen iye 

15 rebiyülâhır 1322 ve 16 haziran 1320 

Devairi merkeziye veznelerine »aşra mal sandıklarınca Vukûfcfiflsn 
tediyata mukabil alınan- bilcümle masraf serroîkri 'Mr siyakta tanrim i le 
muamelece mazbutiyeti mucip olmak üzere maoşaira cari olduğa* veçhile 
elli kuruşa kadar olan sarfiyat biliaasma işbu masraf senttdatının da 
Hicaz Demiryolu İdarei -Maliyesi Nezaretince tab'iyle kırkar paraya 
füruhtu ve .ashabı mesalih ve müracaat için suhuleti mucip olmak üzere 
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bunlardan lüzumu kadarı biimubayaa devairî merkeziye veznelerinde 
mevcut bulundurulması ve mezkûr aerbedatı füruht edecek c-Ianlara hiz
metleri mukabili olarak emsali veçhile bey'iye verilmesi Komisyonu 
âlinin mazhatai maruzası üzerine şerefsudur buyurulan iradei seniyei 
cenabı hilâfetpenahi icabı âlisinden olmakla olbapta. 

N o : 1 2 — D e f t e r i H a k a n ı Neza re t i nce i s t i fa k ı l ı n m a k t a o l an 

has ı l a t ı m ü t e n e v v i a d a n m e m u r i n i î c r a iye ve tahgi l iyeye 

v e r i l m e k t e o l a n a i d a t ı n e n v a ve n i s p e t l e r i n i n su re t i 

h e s a b ı h a k k ı n d a i r ade î sen iye 

Şûrayı Devlet Maliye Dairesinin meyanei abidanenıizde kıraat 
olunan işbu mazbatasında Defteri Hakanı muamelâtından istifa edil
mekte olan harçlardan müstahdemine daimî ve yoklama icraatı itibariyle 
muhtelif teşebbüsler üzerine aidat ve kâtibiye tevzi edilmekte olup bu 
ise muamelâtça ademi itüradı ve kuyutça da teşvişi müstelziım olduğu 
cihetle aidatı mezkûrenin tevhidi lüzumu dermeyan olunmuş ve izah 
olunan esbaba nazaran mezkûr aidatın bittevhit suret ve nispeti meş-
ruha veçhile müstahdemine bütçe dahilindeki tertibi mahsusundan tes
viye ve tevzi olunacağı anlaşılarak yolunda ve muvafıkı maslahat görü
nerek ımelfuf cetvel arz ve takdim kılınmış olmakla ber mucibi istizan 
icrayı icabının Defteri Hakanı Nezaretine havalesi tezekkür kılındı ise de 
olbapta ve kaübai ahvalde. 

15 rebiyülâhır 1322 pe 16 haziran 1320 

Arz tezkeresi 

Defteri Hakani muamelâtından dolayı istifa edilmekte olan harç
lardan müstahdemine verilmekte olan aidatın tevhidiyle sureti tevzii 
hakkında Şûrayı Devlet Maliye Dairesinden tanzim ve Meclisi Mahsusu 
Vükelâdan tezyil olunan mazbata melfuf cetvel i le beraber arz ve tak
dim olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile jradei seniyei hazretİ hi
lâfetpenahi şerefsudur buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği 
beyaniyle tezkere. 

15 rebiyülâhır 1322 ve 16 haziran İ320 
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tradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Vükelâdan mü-
zeyyel mazbatası ve melfufatiyle beraber manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei samiyeî sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei 
cenabı padişahi şerefmütaallik buyuruhnuş olmakla olbapta. 

27 rebiyülâhır 1322 ve 28 haziran 1320 

N o : 1 3 — 2 5 s a f e r 1 3 2 2 t a r ih l i R e s m i D a m g a K a n u n u n u n 
5 1 i nc i m a d d e s i n i n 2 ne i f ı k r a s ı n ı n tay ve m u a f i y a t 

ce tve l in in 5 4 n u m a r a l ı f ı k r a s ı n ı n t ash ih i 
h a k k ı n d a i r ade i sen iye 

'Meclisi fiahsusu. Vükelâ Mazbatası 

Damga Kanunu cedidinin bir müddet için tehiri icraatı süfera ta
rafından talep ve tekilif edileceği haber alınarak bundan tevlidedecek 
mehazir ve müşkülâttan bahisle bir gûna mütalâa dermeyanına meydan 
verdirmeyecek surette sefaratı ecnebiyenin İstihsali muvafakati lüzu
muna dair Maliye Nezaretinden evvel ve âhir sebkeden iş'arat üzerine 
hilmuhabere Hariciye Nezaretinden varit olup meyanei abidanemizde 
mütalâa olunan tezkerei cevabiyede kanunu mezkûr nüshaları sefaratı 
ecnebiyeye gönderilerek kabulü için ve hatta tefhimat ve tenbiyatı muk-
nia ve müessire ifa edilmiş ve sefaretlerce mezkûr kanunnamenin tebaai 
ecnebiyeye mütaallik olan elli birinci maddesinin ve muafiyat cetve
linin elli dört numarasında mukayyet menafii hususiyeye taallûk etmi-
yen fıkrasının tay ve ihracı talebinde bulunulacağı haber alınmasına 
binaen icabı tetkik olunmak üzere bu baptaki itirazlarının iş*arı ve maa-
haza mezkûr kanunnamenin esasen kabulünü mÜş'ir cevap ita eyleme
leri yolunda telmİhatta bulunulmuş olmasına mebni süferadan ekseri
sinin işbu kanunnamenin esasen kabulüne müsait ve mütemayil görün
dükleri gibi tervici keyfiyete teşebbüs edecekleri istidlal olunmakla be
raber bunun tetkikıyle devleti metbualarından istizan eylemeleri bir 
BMÜddete mütevakkıf ve mevkii tatbika vaz'ı için tayin olunan müddetin 
dahi pek kısa olduğundan bu surete muvafakat olunamıyacağı cevabı 
aılmmış olduğu gibi Fransa ve Almanya sefaretlerinden bu yolda tak
rirler alındığı ve diğer sefaretlerden dahi bu mealde tekarir vürut et-
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mek'te bulunduğu ve binaenaleyh işhıı kanunnamenin mevkii icrava 
v a / ı zamanının istihsali muvafakatlerine sa'yii »avret edilerek işin ar-
Jca«ı alınabilmek üzere iki ay daha temdidi münasip olacağı dermeyan 
olunmuştur. îş 'arat ve izahatı vakıaya nazaran süfera kanunu mezkûrun 
teSbaai ecneb'iye hakkında dahi meriyeti ahkâmı için beyanı .muvafakate 
•mütemayil olup yalnız elli birinci maddesinin tayyını ve mııafiyat cet
velinin elli dört numarasında mukayyet menafİi hususiyeye taallûk et-
miyen fıkracının tadilini talep edecekleri ve istedikleri müddetin !uı 
bapla tetkikal ve [eşebbiisatla bulunmak mak^dına miisletıİt hulundııp! 
miistebart olup zikrolıınan elli birinci maddenin hükmü tabiiyeti ecne-
Myede bulunan her türhi anonim şirket ve rmie^secalr maliye ve smaive 
ve (icariveye mütaallik tetkikat idare tarafından tahriren ve umuru 
mii^tacclede şifahen vâki olacak talep üzerine mükellefinin mensup ol
dukları konsülâtomırt bir tercümanı hazır olduğu halde icra kılınaca
ğın,-, ve ikinci defa vukubulaoak talep ve davet üzerine tercüman ica
betten imtina ederse idare memurlarınca tefkîkatı Jâ/ime hilicra iktiza 
eden mazbata tanzim ve art olduğu kon-iilâlova i ı - ı l edileceğine dair 
ve mezkûr fıkra maymunu dahi «cfara-t ile konsoloshanelerin menafii 
hususiyeye. taallûk etmiyen ilânatmm re* mi damgadan mafüviyetine 
mütaallik olup talebi vâki dahi elli birinci maddenin tercüman ica
betken imlina ederse idare memurlarında tetkik atı lâzime icra edilece
ğine dair oılan fıkrai saniyenin tayyi ve elli dördüncü numarada mu
harrer i-tisnaatın menafii hususiyeye taallûk eLmiyen ilânata hasredil-
miyerek sefarat İle konsoloshanelerin bilcümle ilânatıma tekmili is-t-e-
nilmektc olmasına ve tadilâtı mezkürenin esasen kabulünde bir beis gö
rülememişine mehni kanunu mezkûrum iki ay müddetle tehiri icraatı 
gibi malen ve maslahaten mahzurlu gönünen bir suretin ihtiyarından İse 
istenilen tadilâtın icraaiyle zaten mukarrer olduğu üzere kanunu mez
kûrun temmuzu rumi iptidasından itibaren temini meriveüi icabı hal 
ve menafii Hazinei celileye daha muvafık görülmüş ve şu kadar ki 
zikrolunan elli dördüncü numarada nuırakkam istisnaatın mahakimi os-
maniyeye ibraz edilmiyecek ilânat kayidiyle takyidi münasip bulunmuş 
olmakla ve maddei mezkûre ile istisnaatı havi cetvelin elli dördüncü 
fıkrası o yolda bfotadil kaınunnamei 'mezkûrun tadilâtını havi nüshası 
Hariciye Nezaretinin tezkeresiyle beraiber arz ve takdim kılınmış ol
makla olbapta ve kaî'ıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyyülemir 
efendimizindir. 

19 rebiyülâhır 1322 ve 20 haziran 1320 



73 

¡11 Damga Kanunu ile müzeyyclâlı l»u cildin sahi fesine bak mì«. 

N o : 1 4 — N a f a k a d â v a l a r ı n a d a i r t a ş r a l a r d a r u m Ptekopos -
h a n e l e r i n c e veri l ip P a t r i k h a n e n i n tasdtkıria m u h t a ç 

olttııyaıı k a r a r l a r ı n devair i tcra iyeee infaz! 
h a k k ı n d a t r a d e i Sen iye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Adliye ve Mezahıp Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buynnrlan 
2ff cemazlyelâhiT 13İ1 tarihli tezkeresi Tam'zdmdt Dairesinde kıraat 
olundu: 

Mealinde Çatalca Piskoposhanesinde» nafaka hakkında verilen k a -

Arz tezkeresi 

Damga kanunu cedidinin bir müddet için tehiri icraatı süfera tarafın
dan teklif ve ta 1 ebedi]ereği haber alındığından bahisle sefaratı ecnebi ye-
nin istihsali muvafakati lüzumuna dair Malive Nt-zareli Celilesjnden vâki 
olan iş'arat üzerine bilmuhabere Harici )e Nezareti Ceîilesinden gelen 
tezkerei cevabiye Meclisi Mahsusu YiL^lûd/j ledelkırae cereyan eden 
müzakerata tevfikan kaleme ahna>n ,'n>azbatfa 'kanunu mezkûrun tadilâtını 
havi nüshası ve nvelfufiyle beraber arz ve takdim kılınmış olmakla ol-
bapta her ne veçhile İradei seniyeİ cenabı hilâfclpenahi şerefsudur bu-
yuruiıır ise man'tuku celili infaz edilectği beyaniyle tezkerei serurverî 
terkim kılındı efendim. 

19 rebiyülâhır 1322 ı v 20 haziran 1320 

iradei seniyei hazre/i padişah iyi mtihelh'ğ hamiş 

Residei desti lâitm olup Mec)i>? M ah ı-u YükeV^nnı ma/haiai ma-
ruzası ve melfuflariyle beraber ma ı /y , , ; âli bııvıı ;..i,ı ;;-'j.ı .ezkerei 
aamiyei sadaretpenahileri üzerine m ' / . " . nı.s ıta\\ı hamiş t e r i m i y l e 
dahi tebliğ kılındığı veçhile mucibince iradoı senivt -enabı h i l a f etpe-
nahi şerefmülaallik buyurıılmu? olmakla olhapta emrü ferman hazreti 
veliyyülemrindir. 

)9 rebiyülâhır 1322 re 20 hazin •• ] : " i 
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rarlarm mahallî icra dairesince cenfiz edilmemekte olduğundan bahisle 
olbapta mahalline tebligat icrası Rum Patrikliğinden batakrir istida 
olunmasına ve mukarreraltı ahireyi mutazammvn tastır buyurulmuş olan 
23 cemaziyelâhır 1308 tarihli emirnamei sâmide nafaka dâvalarının bu
rada Patrikhanede ve taşralarda metropalithanelerde görülmekte olduğu 
¡misillu baderna dahi taaınülü kadime riayet olunması muharrer olarak 
şu sarahat devairi ieraiyeye tevdi olunacak kararnamelerin ya Patrik 
veyahut metrópoli tha nelerden verilrndş olmasını müsitelzim bulunmasına 
frinaen olbapta mezkûr Patrikliğe tebligatı lâzıme bilifa ve ahiren ve
rilen takrirde burada Patrikhanenin rüyet eylemekte olduğu hususaiın 
taşrada metropolit ve piskoposhanelerde görülmesi Patrikhane Nizam
namesinin cümleİ ahkâmından olduğu ve nizamnamede metropolitlerin, 
piskopos namiyle yadedildiği gibi nafaka ve saire hakkında piskopos
hanelerden verilen karar ve ilâmların icrası taıa-m-ülü kadim iktizasından 
bulunduğu beyaniyle tekrar istida kılınmış olduğundan ve piskopos
ların bu gibi mukarreratınm icrası yolunda Laamıüle dair Nezaretçe 
kay^t ve malûmat olmayıp mamafih sureti istida Patrikhane Nizamna-
mesiyle mukarrer atı mezkûrenİn tefsirine mütaallik bulunduğundan ba
hisle icabı halin Şûrayı Devletçe tezekkürü lüzumu dermeyan olun
muştur. 

Vakaa şimdiye kadar piskoposhanelerce verilen kararların icra da
irelerince mevkii icraya vazolunduğuna dair emsal bulunamadığı ve 
Patrikhanenin imtiyazatı mezheb iyesi ne mütedair mukarreratı ahireyi 
mutazammın olan 1308 tarihli emirnamei sâmide nafaka dâvalarının Der-
saadet'te Patrikhane ve taşralarda metropollrhanelerde görülmekte oldu
ğu misillû badema da taamülü kadi'mine riayet olunacağı hakkındaki fık
ranın sarahatine nazaran icra dairelerine tevdi olunacak kararların Pat
rik veya metropolithanelerden verilmesi lâzımgeleceği Nezaretçe derme
yan edilmekte bulunmuş ise de Patrikhane veya metrópoli (haneler d e rü
yet edilmekte olan mesalihin dereoei mezuniyeti dâhilinde olanlar ım on
lara taibi olan piskoposhanelerin de rüyet edebilmesi tabii olmasına göre 
aynı vazaif i le mükellef olan pikopoelar tarafından verilip Patrikhane
nin taadikına muhtaç olmıyaaı mukarreratı âdiyenin taşra devairi icra-
İyesince mevkii icraya vaz'ında beis görülemediğinden ol veçhile icrayı 
iktizasının devairi icraiyeye tebliğinin ve Patrikhaneye malûmat itasının 
dahi Nezareti muşarünileyhaya havalesi tezekkür kılındı. Olbapta emrü 
ferman hazreti menlebülemri'ndir. 

12 safer 1322 ve 15 nisan 1320 
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Meclisi Mahsusu Vükelânın MazbaHaî Müzeyyc.lcsi 

Şûrayı Devlet Tanzlimaıt Dairesinin m«eyandi be ndegân emirde kıraat 
olunan işbu mazbatasında Rum Patrikhanesinin imtıiyazatı mezhebiye-
sine dair mukarreratı ahirede nafaka dâvaları Dersaadetçe Patrikhane 
ferde ve taşralarca metropol ithanelerde görülmekte o'lduğu m'isillû ba
dema da taıam'ülü kadimine riayet olunacağı fıkrası m ünde r iç ise de Pat
rikhane veya metropol i İh an elerde rüyet edilmeklteıolan •masalihin derece! 
mezuniyeti dâhilinde olanlarını onlara tabi olan piskoposhanelerin de 
rüyet edebilmesi tabii olmasına göre aynı vazaif ile mükellef oían pis
koposlar tarafından verilip Patrikhanenin tasdikına muhtaç olmryan 
mukarreratı âdiyenin Patrikliğin istidası veçhile taşra devairi icraiye-
since mevkii icraya vaz'ında beis olmadığı dermeyan olunmuş ve pisko
poslar, metropolitlerin dununda baemri âli nasbolunur. memurini ruha-
niyeden bulunmalarından naşi piskoposhanelerin de matropolîthaneler 
misillû haizi salâhiyet olmaları tabii bulunmuş olduğundan benmucibİ 
mazbata nafaka dâvalarına dair taşralarda rum piskoposhanelerin'ce ve
rilip Patrikhanenin tasdikına muhtaç olmıyan kararların taşra devairi 
icraiyesince mevkii icraya vaz'ı zımnında ifayı muktezasının ve Rum 
Patrikhanesine malûmat ilasının Adliye ve Mezahip Nazareti Celilesine 
tebliği tezekkür kılınmakla olıbap'.a ve katıbei ahvalde emrü ferman 
hazreti veliyülemir efendimizindir. 

17 cemoziyelevvel 1322 ve 18 temmuz 1320 

Arz tezkeresi 

'Nafaka dâvalarına dair taşralarda ruin piskoposhanelerince verilip 
Patrikhanenin tasdikına muhtaç olmıyan kararların taşra devairi icra-
iyesince mevkii icraya vaz'ı hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesince 
kaleme alınıp Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil olunan mazbata arz 
ve takdim olunmuş olmakla olbapfta her ne veçhile İradei seniyei hazreti 
hilâfetpenahî şerefsudur buyurulur İse mantuku münifi infaz edileceği 
beyan'iyle. 

17 cemaziyelevvet 1322 ve 18 temmuz 1320 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Resı'deİ desti tazim olup ırrelfufiyle manzum âli buyurulan İşbu 
tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahî şerefrmıtaallik buyurulmuş olmakla olbapta. 

3 cemaziyelâhır 1322 ve 2 temmuz 1320 
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N o : 1 5 — C e r a i m i şahs iyeden do lay ı m ü ç t e k â anh rüesay ı 
r u h a n î y e a l e y h i n d e k i deavii ceza îyen in m e m u r i n i Devle t 
h a k k ı n d a c a r i usu le t ev f ikan n ı a h a k i n ı i ad l iyede rüyc t i 

h a k k ı n d a î rade i s en iye 

Meclisi Vükelâ Mazbatası Sureü 

Sabık Menlik Malropolı'di Leonidyos Efendi'nin bir darp madde
sinden dolayı mahallî bidayet maihlkemesinre dört mah müddetle hapse 
mahkûm olduğunu maübeyyin ilâm .sureti mumaileyhe Meeli.tîr'bliğ Der-
saadet Kum Patrikliğine gönderilmiş ve Patrikhanece, patriklik ve met-
ropolirÜk beratı âlilerinde münderir fukraya istinaden rüesayı ruhani* 
yenin Dersaadet'ıle muhakemeleri ieab edeceği ne dair serdü İtiraz edilmiş 
olmasına nnehni ol bapta Adliye ve Mpzahip Nazaretinden mürsel te/kere 
üzerine Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Mülkiye Dairesinden müzey-
vel işbu mazbatası evrakı miiıteferria ile beraber rne\aııei bendegâne-
mi/dıe kıraat ve mütalâa olundu. Meallerinden mü*tel>an olduğu üzere 
patriklik ve metropolittik beratı âlilerinde münderie. olup Patrikhanece 
isnad olunan fıkrada mevcut hukuka müiaaHik her gûna dâva ibaresinin 
vu«uh ve sarahatine binaen deavii hukukiyeye inhisarı ve deavii cezaiye-
ve ademi şümulü derkâr ve da'iıa evvet ihsan büyütülmüş olan be re vatı 

âli yede bu makamda muharrer ser'i şerife mütaallİk her ne gûna dâva 
ibarelinin medlulü de ıo vakiin usul ve muamelâitınca yine deavii huku-
kiyeden ibaret olduğu bedidar olup eğerçİ şu sırada deavii hukukiyeni-n 
dahi mahalleri m a hak i mi aidesinde rüyöti mazbataj mezkûrenin cümlei 
nıündericatmdan İse de şimdiki halde deavii hukukiye meselesi mevzuu 
bahis ollmadığmdan rüesayı ruhaniyeye eî'n deavdi cezaiyemin srfatı me
muriyetlerine nazaran memurini Devlet hakkında cari olduğu veçhile 
Mezahip IVazareti .tarafından tahkika-tt evveliye ikmal ve icra ve Patrik
haneye malûmat Ha olunarak bilisttzan İradeİ semyei cenabı cihanbani 
şertfmiütaa'llife buyurulduğu halde mütaallrk olduğu mafhakıimi nizamiye
de niyeti ve Patrikhaneye ona göre -tebligat icrası hususlarının Nezareti 
müşarünileyhaya havalesi ve Dahiliye Nezaretine malûmat itası tezekkür 
ve tasvip edilmiş olmakla olbapta. 

27 cemaziyetevvet 1322 «e 28 temmuz 1320 

Arz tezkeresi 
Sabık Menlik Metrofw>Iid!i Leonidyos Efendinin bİT darp madde

sinden dolayı mahkûmiyetine dair mahallî bidayet mahkemesince veri-
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len ilâm sureti hakkında Atiliye ve Mezahip Nezareti Gelilesinin tez
keresi üzerine Şûrayı Devlet Tanzimat ve Mülkiye Dairelerinin Meclisi 
Mahsusu Vükelâdan müaeyyel mazbatları melfuİlarİyle maan arz ve 
takdim kılınmış olanakla münderecatı hususunda her ne veçhile iradei 
seniyei hazrebİ hilâfetpenahd şeref mutta al lik buyurulur ise maıvtuku âlisi 
infaz olunacağı beyaniyle. 

27 cemaziyelevvel 1322 ve 28 temmuz 1320 

İradei seniyeyi mubelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Mahsusu Vüke
lâdan müzeyyel mazıbatai maruzasiyle manzuru âli buyurulan işbu tez-
kerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı 
bil âfet penalhj şerefsaıdur buyurulmuş olmakla olbapta. 

5 cemaziyelâhır ¡322 ve 4 ağustos 1320 

N o : 1 6 — H a m i d i y e Hicaz D e m i r y o l u M e m u r i n ve Müstah
d e m i n i : ^ mr.hs-jr Tcîır.i5t Mizamnanıes i 

16 cemaziyelâhır 1322 ve 15 ağustos 1320 

,(Mevaddı umumiye) 

Madde 1 - Hamidİye Hicaz Demiryolu İdareİ Maliye Nezaretinde 
işbu demiryolu memurin ve miistahdeminine mahsus bir tekaüt sandığı 
teşkil kılınacaktır. 

Madde 2 — İ^bu tekaüt .sandığı Nezareti müşarünileyha idarei 
maliyesi muhasebeciliğinin tahtı idaresinde bir heyeti hesabiye canibin
den idare olunacak ve her sene Divanı Muhasebata hesap İta kılınacaktır. 

BİRİNCİ KASIL 

Tekaüdün şeraiti 

JMadde 3 — Hamidiye Hicaz Demiryolunun bilcümle .memurin ve 
müstahdemini işbu nizamname muıcftyinee hakkı tekaüde nail olur ve 
bunlardan vefat edenlerin eytam ve eramiline maaş tahsis edilir. An
cak yevmiye ile kullanılan amele ve saire Imü^tesna olduğu gibi nnu-
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valdkaten istihdam olunan memurin dahi kendi talep ve iötidalariyle 
aidat i'ta etmedikçe hakkı tekaütten istifade edemezler. 

Madde 4 — Bi r memurun hakkı tekaütten istifade edebilmesi için 
Hamidiye Hicaz Demiryolunda yirmi yaşından itibaren yirmi sene mu
vazzaf olarak hizmet etmiş olması şarttır. 

Madde 5 — Memurin ve müstahdeminden biri Imükellef olduğu va
zifeyi ifa sebebiyle badema demiryolu hidematında kullanılamayacak 
derecede aii[ ve sakat olursa müddeti hizmeti yirmi seneyi ikmal etsin 
ötmesin fevkalade tekaüde müsıtahak olur. 

(Madde 6 — Bilâ mezuniyet hizmeti ecnebiyeye giren veyahut mü-
ebbeden rütbe ve memuriyetten ve hukuku medeniyeden iskat i le mah
kûm olanlar hakkı tekaüde nail olaunaz. Şu kadar ki mahkûminin vefa

lı 
tından sonra ailelerine maaş tahsis olunur. 

ÎKÎNC! F A S I L 

Tekaüt masasının sureti tahsisi ve miktarı 

Madde 7 — Tekaüt maaşı iki nevi olup birisi müddeti malûme 
hizmet ve diğeri maluliyet mukabili tahsis edilir. 

Madde 8 — Hizmet mukabili tekaüde müstahak olanların en sonra 
bulunduğu memuriyet ve hizmetten infikâki ve henüz müstahdem ise 
istidası tarihinden itibaren geriye doğru on senelik memuriyet ve hiz
meti maaşı toplanılıp hasılından üşrünün on ikide birinin yüzde ellisi 
şehrî tekaüt maaşı olmak üzere tahsis olunur ve eğerçi 'tekaüde müsta
hak olanların en sonra müstahdem bulundukları zamandan geriye doğru 
on sene a Jette vali memuriyette bulunmamış iseler sırasİyle daha geri 
seneler ımaaşları dahili besap edilerek mutlaka on senelik maaşlarının 
miktarı -tâyin olunduktan sonra (tekaüt maaşı tahsis edilir ve 'bunların 
yirmi seneden ziyade geçirdikleri senelerin beben için yirmi senede 
nail olacakları maaşın yirmide biri maaşı mezkûra aam olunup bu he
sap üzere otuz sene hizmet etmiş bir memura tekaüt maaşı olarak on 
senelik maaşı yekûnundan üşrüntiin on ikide birinin yüzde yetmiş beşi 
tahsis edilmiş olur ve otuz seneden ziyade müddet için bir şey verilmeyip 
yine otuz senelik maaş tahsis kılınır. Eğer yirmi sene hizme/t etaıiş olan 
bir memurun nizamen istihkakı yüz kuruştan dun ise tamam yüz ve otuz 
sene hizmet etmiş bir ımemtırun istihkakı yüz elli kuruştan noksan ise 
yüz elli kuruşa iblâğ edilip bu miktarlardan dun tekaüt maaşı tahsis 
olunmaz. 
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Madde 9 — Fevkalâde tekaüde müstaihak olanlar mükellef olduğu 
vazifeyi ifa sebebiyle aharın ianesine muhtaç olacak derecede cismen 
malûl ve sakat olmuş ise son memuriyet ve hizmeti maaşının nısfı mik
tar I m a a ş ile tekaüt edilir. Cismen aharın ianesine muhtaç olmayıp fakat 
demiryolu hidetmatının gayrı Ihidematı ifaya kudreti bulunacak derecede 
malûl olanlara son .memuriyeti hizmeti maaşının rub'u ve müddeti hiz
meti on seneyi tecavüz e t m ı ' ş ise sülüsü miktar maaş tahsisiyle tekaüt 
edilir. 

Madde 10 — Mütekaidinden birisi tekrar ıHamidiye Hicaz Demir
yolunda memur ve istihdam edilirse kemafissabık aidat itasiyle mükellef 
olur. Şayet yine memuriyetinden çekilirse ilk tekaüt maaşını ahze hakkı 
olup ondan ziyade b i r şey talep 've istida edemez. 

Madde 11 — Demiryolu memurin ve müstahdem ininden infisalİ 
vukuibulıup da tekrar istihdam edilenlerin müddeti mazuliyeti iki seneyi 
tecavüz etmemiş ise nısfı tekaüde mahsu'bedilir. Ondan zıiyadesi dahili 
hesap olmaz. 

Madde 12 — Mütahakkı tekaüt olanların icrayı tekaüdü eğer mu
vazzaf ise maaşının ka't'ı ve değil ise istidanamesi üzerine Dersaadet'te 
Hamidiye Hicaz Demiryolu îdarei Maliye Nezareti canibinden ve taş
rada nıeırıuru muınan'ieyıu'n bulunduğu ımevkiin en büyük demiryolu 
memuru tarafından icra olunacak ilk muameleden itibar olunur. 

Madde 13 — 'Memurinin tekaüdü Hamidiye Hicaz Demiryolu îda
rei Maliye Nezareti canibinden icra kılınıp şehrî beş yüz kuruştan zi
yade tekaüt maaşı tahsisi icabedenlerin maaşları bilistizan şerefsudur 
buyurulacak iradei seniyei hazreti padişaıhİ üzerine tahsis olunur. Te
kaüt muamelesi ıtarilhi istidadan itibaren üç ay zarfında ifa ve ikmal 
edileceği gibi 'Bahtı muhakemede bulunanların iberaatine karar veril
meksizin tekaüt muameleleri İcra edilmez. 

Madde 14 — Tekaüde kesbi istihkak etmeksizin azledilen veya istifa 
eyliyen demiryolu memurini müstahdemini müddeti hizmetlerinde 
mahkûm olmamışlar ise iptidayı memuriyetlerinden tarihi azil veya 
istifalarına değin maaşlarından yüzde beş hesabiyle sandığa ne miktar 
akçe vermişler ise onun nısfı miktarı kendilerine mükâfatı nakdiye ita 
olunur. 

Madde 15 — Hamidiye Hicaz Demiryolu memurin ve 'müstahdemin 
ve mazulin ve mütekaidininden vefat edenlerin eytam ve eramiline me
murini Mülki ve Tekaüt Kararnamesinde münderiç usul ve miktar veç-
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'hile maaş tayin ve Hahsiö edilir. Ancak müteveffanın müddeti hizmeti 
on seneden dun ise mlüstahakJa maaş olan eytama maddei sabıkada gös
terilen nispet dairesinde mükâfatı nakdiye ita kılınır. 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 

Tekaüt Sandığı sermayesi 

Madde 16 - Tekaüt sandığı sermayesi: 

•Evvelen - Bu sandıktan istifade edecek olan memurin ve müstah
demin maaşlarından şehrî yüzde beş hesabiyle icra olunacak tevkif attan. 

Saniyen - Müeeddeden memuriyet ve hizmete dahil olacaklara tah
sis kılınacak 'maaşların ilk aylığının nısfından. 

Salisen - .Memurin ve müstahdeminin maaşlarına zammoltman mik
tarın bir defa olmak üzere tamamından. 

Rabian - Demir yollar Zabıtası Nizamnamesi mucibince ahiz ve 
istifa olunacak cezayı nakdilerden. 

Hamiscn - Mebatiği hasılanın îrbahiyîe nemasından ibarettir. 
Madde 17 — îşhtı nizamnameni-ıı neşrinden m u k a d d e m demiryolu 

memuriyet ve hizmetine dahil olup da bu nizamname mucibince tekaüt 
aidat ı ilahiyle mükel le f bulunanlar tarihi memuriyetinden nizamnamenin 
zamanı neşrine kadar guVar eden müdde, zarfında a lmış oldukları maaş
lardan her kaç kuruş aidat ita e tmeler i lâzımgeliyorsa badema işliyecek 
maaşlarından yüzde iki hesabiyle hit'icvkİf tahsil olunacaktır. 

•Madde 18 Sandık .-erm-ay«.sinden perakende suretiyle akçe ikrazı 
kat'a caiz olmayıp Hamidiye Hicaz Demiryolu tdarci Maliyesi Nıv-are-
tiyle Ziraat Bankası M'iidiriyeti Umumiyosi beyninde kararlaştırılacak 
şerait ve münasip 'miktar faiz ile Ziraat Bankasına bilita tennıiye olu
nacak ve Nezaretle banka arasında hesabı car i açılacaktır. 

Madde 19 — Tekaüt aidatını vaktii zamaniyle tevkif etmiyenler ya
hut badetlahsıl Ziraat Bankasına tevdi etmeyip başka yenle sarfeyli-
yenlerden tevkif ölmedikleri veya .sarfeyledikleri mebalİğ ima faiz ahzolu-
nacağı gibi kanunen dahi mesul tutulacaktır. 

Hatime 

Madde 20 - Hamidiye Hicaz Demiryolu Idarei Maliyesi Nezareti 

işbu nizamnamenin İCTasına memurdur. 
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N o : 1 7 — 1 2 9 9 senesi n ihayet ine k a d a r olan b a k a y a ve 
m a t l u b a t ı emir îyen in affı h a k k ı n d a k i m ü s a a d e n i n 

d a i r e i ş ü m u l ü n e d a i r iradei sen iye 

Mazbatai maruza 

Adliye Nezaretinden bilvürut heyeti bendegânemizde kıraat olunan 
tezkerede bin iki yüz doksan dokuz senesi nihayetine kadar olan bakaya 
ve matlubatı «miriyenin affiyle Hazinei Celile ve Vilâvatı Şahanece 
terkini kayıtları şerefsudur buyuruları iradei seniyei cenabı hilâfetpe-
nahi imuktezayı âliminden olup ancak emlâk ile tahtı teminde bulunan 
matlubatı Hazinenin terkini kaydı lâzım gelmiyeceğinden mahcuz olan 
emlâkin hacizleri fekkettirilmiyerek ınatlubatı mezkûrenin alelûsul is
tihsal esbaJbı istifası meclisi bendegânemtiz ve kayıtları terkin olunacak 
matluba tın ııkultan mütevellit alacaklara taallûku olmamasından tıaşi 
aşarın emaneten idare olunduğu müddete ait bakaya ile emlak ve te
mettü vergisi ve ağnam rüsumu gibi -mükellefin zimmetlinde olan mat-
lubatın terkini kaydiyle bundan maada matlubatı Hazinenin istihsal es
babı istifası Şûrayı Devlet ıkarariyle tebliğ ve iş'ar olunmuş ve keyfiyet 
icabedenlere ta™ i men bildirilmiş ise de Hazinei Celilenin affa dahil 
olmıyan zimematın tahsili istifası hususunda ikame etmekte olduğu daavi 
ahiren İttihaz olunan mı u kar r e raim iradei senivei hazret i cîhanbaniye 
iktiran etmemiş olırnası ci'hetiyle mahakimce reddedilmekte ve Ibıı ısureti 
muamele 'Malhkemeİ Temyizce dahi tasdik olunmakta olduğundan bu 
bapta iktiza eden iradei seııiyei cenabı padişaİninin istihsali lüzumu 
d^rmcyan olunmuş v e emlâk ile tahtı lemine alınan ve terkini kayıtlan 
iktiza edeceği beyan ve tadad edilen alacakların maadası bulunan mat
lubatı Hazinenin tahsili lâzimeden bulunmuş olduğundan mahakimce 
ona göre muamele olunmasının Nezareti ıMüşarüniIeyhaya tebliği tezek
kür ve tensip ve tezkere! mepbuse leffetı arz ve takdim kılınmış olmakla 
olbapta ve katıbei ahvalde emrii f'ermııı hazreti velı'yülemir efcndimi-
z-indir. 

6 rebijülevrel 1322 

Arz tezkeresi 

Bin iki yüz doksan dokuz senesi nihayetine kadar olan bakaya ve 
matlulbaıtı emirivenin af fiyle Hazinei Celile ve Vilâyatı Şahanece terkini 
kayıtları bilieiizan şerefsudur buyuruları iradei seııiyei hazreti cihan-

r. i t:, a f . 6 
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bani muktezayı âlisinden olup kayıt lan terkin olunacak matIııbatın 
ukuttan mütevellit alacaklara taallûku olmamasından naşi aşarın ema
neten idare olunduğu müddete ait bakaya i le emlâk ve ıtemeütü vergisi 
ve ağnam rüsumu giibİ mükellefin zimmetinde olan matlubatm kayınları 
bitterkin bundan maada matlubatı Hazinenin istifası zımnında Hazinece 
ikame olunan daavinin mahakîmce istimaı lâzım geleceğine dair Ad
liye Nezareti CeliIesinİn tezkeresi üzerine Meclisi Mahsusu Vükelâdan 
kaleme alınan mazbata 6 rebiyülevvel 1322 tarihinde ba tezkerei 
senaverî arzı huzuru âli kılınmıştı. Keyfiyet Nezareti Müşarünileyhadan 
takip ve sual olunmakta bulunmuş ve mazbatai me2İkûrenin sureti arz 
ve takdim olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile iradeî seniyei ce
nabı hilafetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulur ise mantuku münifi 
infaz edileceği heyıaniyle tezkerei senaverî terkim kılındı efendim. 

24 cemaziyelevvel 1322 ve 25 temmuz 1320 

îradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Resİdei desti tazim olup melfufiyle manzuru âli huyundan işbu 
tezkerei sâmiyeİ sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahi şerefnrütaallik buyurulmuş olmakla olbapta emrü 
ferman hazreti velİyülemrindir. 

10 recep 1322 ve 7 eylül 1320 

N o : 1 8 — Dersaade t - K ö s t e n c e kab losu imtiyaz m u k a v e l e n a 
mesiyle E l Ar i şe k a d a r t emdi t edi lecek hat h a k k ı n d a 

M u k a v e l e n a m e 

27 recep 1322 ve 24 eylül 1320 

Dersaade t ile K ö s t e n c e a r a s ı n d a temdit o l u n a c a k k a b l o n u n 
imt iyaz şerai t ini havi M u k a v e l e n a m e 

Madde 1 - Hükümeti Seniye Dersaadet'Ie Romanya arasında tem
dit olunacak tahtelbahir doğruca Ibîr telgraf kablosunun Memaliki Şa
hanede karaya çıkarılmak hakkını sahibi imtiyaza şeraiti âtiye ile ita 
buyurur. 
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Madde 2 — İşbu tahtelbahir telgraf kablosunun nokta i iptİdaiyesi 
Romanya'da bulunacak ve nokJtai intihaiyesi Memalafci Şahanenin 'Bahri 
Siyahta kâin Rumeli sahilinde ve Ki lyos kurbünd© olacak ve Telgraf 
Nezareti tarafından icabatı fenniyeye muvafık olarak gösterilecek bir 
mahalde karaya çıkarılacaktır. Oradan Nezaretçe gösterilecek güzengâV 
tan sahıibi imtiyaz tarafından fennî bir memur bulundurulmak suretiyle 
yine Nezaret müstahdemini marifetiyle (berren fevkalârz bîr iltisak hattı 
temdidiyle Beyoğlu Merkezine raptedilecektir, işbu hattı «berrî» nin 
inşasına jnufctazi tellerle edevat ve masarifi inşaiye ve amele yevmiyesi 
bittabi sahibi imtiyaz tarafından ıtedanik ve tesviye kılınacaktır. Canibi 
Nezaretten' bu işte istihdam edilecek çavuşlarla memurinin yevmiye ve 
masarifi zar ur iyeleri sahibi imtiyaz tarafından tesviye olunacaktır. 

Madde 3 — Tahtebahir kablo ile berren temdit edilecek iltisak 
hattı şimdilik yalnız bir nâkili hâmil olacak ve merbut varakada mu
harrer şeraiti fenniye mucibince en mükemmel bir usule tevfikan inşa 
olunacaktır. Muhaberatın b i r kat daha tesrii için nâkiller adedinin tez
yidi lüzumu saltanatı seniyece tahakkuk eylediği takdirde ve hu lüzum 
hissolundfukça sahibi imtiyaz nâkillerin adedini tezyide mecbur olacaktır. 

Madde 4 — Tahtelbahir telgraf kablocunun idaresi kendi memur 
ve müstahdemanİni Beyoğlu Merkezinde bulunduracaktır. Fakat kablo 
vasıtasİyle teati olunacak teligraf nameler in kabul ve tevzii mtuamelâtı 
münhasıran saltanatı seniye memurları vasıtasiyle icra kılınacaktır. 
Yalnız b i r müdür ile icabı halinde onun yerine kaim olacak memurdan 
maada Kablo idaresinin muhabere memurlariyle sair bilcümle müs
tahdemini tebaai Devleti Alİyeden olacak ve bunların intihap ve tayini 
Telgraf Nezaretinin İnzimamı rey ve muvafakatine muallâk bulunacak 
ve Telgraf ve Posta [Nezareti nce lüzum gösterildiği halde (ehdil edile
cektir. 

Madde 5 — Mezkûr kablo ile iltisak hattının ve merkezin tesisi 
için lüzum olacak eşya ve edevatı telgrafiye yalnız bir defaya mahsus 
olmak üzere resmi gümrükten muaf olup bundan maada getirtilecek 
eşya ve edevatı telgrafiye bilâ istisna resrni gümrüğe tabi olacaktır. 

Madde 6 — Tahtelbahir kablo ile berrî fevkalârz iltisak hattının 
tamir ve icabı halinde tecdidi masarifi Kablo İdaresine ait olacaktır. 

Madde 7 — Bu kablo ile teati olunacak muhaberatı telgrafiyenin 
tarifesiyle bu muhaberattan Devleti Aliyenin hissei ücuraıtı hakkında 
Hükümeti Seniye ile salhibi imtiyaz beyninde ıbilittifak tadilât icva olun-



84 

madıkça marüzzikir tarife ve hissei iicural telgraf mukavelenamei umtı-
nıisİyie nizamnamesinin ahkâmı esasına müsteniden .tertip ve tâyin edi
lecektir. 

Madde 8 — Hükümdü Seniye aihvali fevlkalâde ilcaatiyle Iüaum 
gördüğü halde Kablo İdaresinin istihdam eylediği müdür ve muhabere 
memurlarını çıkarıp kabloyu sahibi imtiyaz hesabına olarak muvakka
ten nezaret memurları vasıtasiyle iş-letmek hakkım ıha iz olacaktır. Bu 
takdirde sahibi imtiyaz kablo merkezinde (kablonun ahval ve şeraiti fen-
niyesini muhafaza ve (mesuliyeti deruhte etmek üzere bir fen memuru 
bulunduracaktır. 

Madde 9 — .Nezaretle sahibi j/mtiyaz beyninde usulü muhasebe ile 
kat'ı hesababta ve kablonun işletilmesi ve ledelhace kabloyu lizole) 
ederek muhabere! telgraf iyenin tatili umurunda ve bilcümle muamelâtı 
saireden 22 temmuz 187.» tarihinde Petresburgta mün'akit Telgraf Mu
kavelenamesiyle bunun tatbikatına dair olan nizamname ve zeyilleri 
ve âtiven bunlarca icra olunacak tadilât ahikâ-nu meriyiilicra tutulacaktır. 

Madde 10 — Po*la ve Telgraf Nezaretiyle Kablo İdaresinin mua
melâtına ait muhaberatı meccaneıı keşide kılınacaktır. 

Madde 11 — Müddeti imtiyaziye hattın işlem iye başladığı tarihten 
itibaren otuz >erre olacaktır. Bu otuz sene müddet zarfında Hükümeti 
Seniye Romanya ile Memaîiki Şahanenin Bahri Siva'bta kâin Rumeli 
sahili beyninde tahtelbahir diğer bir tel »raf kablosu vaz'ı için ahara 
imtivaz ita etmemeği taahhüt evler. 

»Madde 12 - Sahibi invtiyaz ahvali mücbire m ü ^ c M i a olarak işbu 
mukavelename ahkâmına muhalif harekette bulunduğu veva kendisini 
mesul addettirerek esbaptan itası kabloyu Iıir sene muattal bırak'.ığı 
veyahut Romanya Hükümeti tarafından Kablo İdaresine verilen i m l n a / 
nez'edildiği takdirde işbu imtiyaz sahihi imtiyazın zarar ve zivan tale
bine hakkı olmaksızın Hükümeti Seniyece hükümden İska! olaraklır. 

Madde K> - On birinci 'maddede tâvin olunduğu \eçhile inıiiva
zın müddeti olan otuz ^enenin inkı/,asında Hükümeti seniyenin kablo 
nısfını ve battı berriyİ ve kumpanyaya ait olup Beyoğlu Merkezi derıı-
nunda bulunan âl ât ve edevatı teigrafiyeyi ma teferruat o vakitki kıy
metlerine göre iştira etmek hakkım haiz olacaktır. Beynettarafeyn iti lâf 
hasıl olmadığı takdirde semeni mebi tarafeyn canibinden mansiıp 
ehli hibre tarafından tâyin edilecektir. Ancak sahibi İımiyaz şeraiti im-
tivaziyeyi hakkivle ifa etmiş bulunur ve hattın işletilmesi ahar kimseye 
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ihalesi Hükümeti Seniyece arzu ıbuyurulacak olursa sahihi imtiyaz kab
loyu hilittifak ırâyin edilecek şeraitle imlemekte devam edebilecektir. Hü* 
kümeti Seniye îmtivazı tecditten feragatle kablonun Devletçe işletilmesini 
münasip görürse bu hak kendisine mahfuzdur. Maamafih Hükümeti 
Seniye imtiyazı ahar kimseye ihaleye karar verildiği halde sahibi im
tiyaz şeraiti cedidenîn kabul veya reddi hakkındaki karanın iki ay zar
fında bildirecek ve şeraiti mütesaıviye ile hakkı rüçhanı haiz olacaktır. 

Madde 14 — işbu Kablo İdaresi işbu mukavelenameye mütaallİk 
mesai İde 'Drvıleli Aliyonitı kavanjn ve ııizamatı hazıra ve âtiyesine tabi 
olacaktır. 

Telgraf ıNezaretiyîe Kablo İdaresi beyninde işhu mukavelenameden 
inlbias edebilecek ihtilâf at doğrudan doğrına Şûrayı Devletçe tetkik ve 
faslı hasm buyurulacaktır. Şûrayı Müşariinileyhaca bu bapta verilecek 
karar kati olaeaklır. 

Madde 15 — Sahibi imtiyaz olbapta iradei seniyei hazret! hilâfet-
penahi istihsal olunmadıkça İşbu imtiyazım ahara asla ve kai'a devir 
ve füruht edemiyeceği gibi kablonun hiç bir suretle yeddi ahara geçme
sine müsaade etmemeği taahhüt eyler. Her ne suretle olursa olsun kablo 
bilâ mezuniyet veddi ahara geçerse Hükümeti Senive bu bapta bir gûııa 
ta/aııiıi'ald mm;bur olmaksızın işletmeği menedeceklir. Saihibi imtiyaz 
Hükümeti Seniyenin muvafakati ımuıu&m olmadıkça kablonun veya bu
nun bir kısmının hakkı tasarrufunu gerek meccanen ve gerek bir bedel 
mukabilinde Romanya Hükümetine veyahut diğer bir devlete devir ve 
ferağ etmemeyi taahhüt eyler. 

ıMadde 16 — Rerren fevkalârz bir iltisak hattının temdidİyle Payi
tahtı Saltanatı Seniyeye rabfohmacak olan işbu kablonun muamelât ve 
muhaberatı Beyoğlu Telgrafhanesinde irae olunacak mahalde icra ede
bilecektir. Nezaret kablonun muamelât ve annhaheratını "ve muhabere 
odasiyle telgraf makinelerini her zaıman teftişe salâhiyettar olacak ve 
işbu teftiş sureti daimede İfa edilebilmek üzere münasip gÖKrÜğü surette 
Beyoğlu Merkez müdürü Ve muavinleri bu vazifeyi ifaya memur edile* 
bilecektir. 

Kablo İdaresi mezkûr telgrafhanede işgal edeceği mahal nâsbetinde 

kare i umumiyeye iştirak edecektir. 

Madde 17 ~ işbu kablo Mamaliki Şahane ve Romanya'da karaya 
çaktığı noktalar arasında dloğrudan doğruya mümtet olup güzergâhta 
hiç bir noktada karaya çikarılamıyaçaktır. 
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Madde 18 — Kablonun tesisi için Romanya Hükümetinin istihsali 
müsaadesi sahibi imtiyaza racidir. Şeraiti .haziranın sahibi imtiyaz ta
rafından kabulünden itibaren ilki ay müddet zarfında sahihi imtiyaz 
Dersaadet'le Köstence beyninde mümtet tahtelbahir bir kabloyu Roman
ya toprağında karaya çıkartmak hakkını haiz olduğuna dair Hükümeti 
Seniyeye bir delil ibraz eyliyeoektir. Kabloya mütaalIİk mukavelena
menin mer'iyeti ahkâmına dair iradei seniyei hazreti padişahı ancaik 
sahibi imtiyaz kabloyu Romanya'da karaya çıkartmak hususundaki hak
kını ispat ettikten sonra şerefsudur buyurulacaktır. Şayet müddeti mez-
kûre hitamında sahibi imtiyaz kabloyu Romanya'da karaya çıkartmak 
hususundaki hakkını ispat etmediği halde şeraiti haziranın mumaileyh 
tarafından kabulü bihakkın hükümsüz addolunacaktır. Sahibi imtiyaz 
tarihi imzadan İtilbaren bar sene zarfında inşaatı ikmal ve muhabereye 
mübaşeret etmeyi taahhüt eder. Şayet bu müddetin inkızasmda sahibi 
imtiyaz kabloyu tesis etmez ve muhabereye başlamazsa imtiyaz mefsuh 
addolunacak ve mukavelenamenin imzasından mukaddem teminat ma
kamında Bankı Osmaniye tevdi edilmiş olan elli bin frank Hükümeti 
Seniyeye ait bulunacaktır. 

tşbu mukavelename nüshateyn olarak Dersaadet'te tanzim olun
muştur. 

9 teşrinievvel 1904 

İmza imza 

E l A r i ş e k a d a r t e m d i d e d i l e c e k h a t h a k k ı n d a k i 
M u k a v e l e n a m e 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz Mısır 'a gönderilecek olan ve mürsilleri 
tarafından hangi tarik ile irsal olunacağı tâyin ve tasrih kıhnmadığı 
»halde Almanya Posta ve Telgraf idaresince istenildiği gibi sevkedİlen 
telgraf namelerin Köstence - Dersaade t -El Ariş hattiyle naklini Alman
ya Posta ve Te lgra f idaresinden istihsal etmeyi taahhüt eyler ve şu 
şartla ki telgraf nameler bu hat ile diğer hutut derecesinde sürat ve 
selâmetle irsal olunmak ve bunlardan lâalettayin diğer bir hat için İs
tifa olunan en dun ücretten fazla b i r ücret istifa edilmemek lâzımgelir. 
Dİğer bir hattan i&tîfa olunan en dun ücretçe tenzilât icra olunduğu 
takdirde Hükümeti Seniye alâkadar olan telgraf idareleri canibinden 
buna bir nispet üzere iştirak edilmek şartiyle (El Ariş) hattından istifa 
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olunan resimden buna muadil tenzilât icrasına muvafakat buyuracaktır. 
Telgraf namelerin nakil ve irsalince matlup olan sürat ve selâmetin te
mini için şurası kararlaştırılmıştır ki evvelâ El Ariş hattından transit 
suretiyle naklolunan telgrafname hakkı teftişin icrasından naşi tekrar 
irsallerİnce Dersaadet'te teehhürata duçar olmıyacaklar ve Köstence-
Dersaadet hattı makinelerinden «Dersaadet - El Ariş» hattı makinelerine 
ve bilmukabele «Dersaadet - El Ariş» hattı makinelerinden «Köstence-
Dersaadet» hafltı makinelerine nakil ve imrarlan Beyoğlu Merkezinde 
sürati mümküne ile icra olunacaktır. Saniyen «Dersaadet - El Ariş» hat
tında hödüklük zuhuru halinde Köstenceden alınan telgrafname!er Be
yoğlu Merkezine ve oradan da teehhürata mahal verilmeksizin gerek 
Hükümeti Seniyeye ait diğer kara hututiyle ve gerek «Estern Telgraf» 
Kumpanyası kablolariyle İrsal olunacaktır. 

Madde 2 — Hükümeti Seniye «El Ariş» hattı hizmetinin bilcümle 
ihtiyacatına muvafık olması İçin tedahiri lâzîmeye tevessül buyuracaktır. 
Bu maksada mehnî evvelâ Dersaadet ile El Ariş beynine üç milimetre 
kutrunda tunçtan b i r tel vaz'olunacaktır «Dersaadet-Köstence» kablo-
siyle vürut edip Mısır 'a ve Mısır'ın ötesine mahsus olan ve bilmukabele 
Mısır ile Mısır 'ın ötesinden vürut edip «Dersaadet-Köstence» kablosuna 
mahsus olan muhaberatı saireye takdknen ve birinci maddenin (saniyen) 
işaretli fıkrasında musarrah bozukluklar müstesna olmak üzere mün
hasıran mezkûr tel i le nakil ve irsal olunacaktır. 

Saniyen - Beyoğlu Merkezinde «Köstence - Dersaadet» hattı noktaa 
intihaİyesi «Dersaadet • El Ariş» hattının nâkili cedidi noktai intihaiye-
aine o derece takrip edilecektir ki iki hattın birinden diğerine geçen 
telgraf nameler derhal ve elden ele teati olunacaktır. 

Salisen - Hükümeti Seniye ile «Dersaadet * Köstence» Kablo İda
resi beyninde İbrlittifak hattı cedit hizmeti için ledelhace doğrudan doğ
ruya Bükreşten Dersaadet'in Ötesinde vâki telgraf merakiziyle icrayı 
muhaberata müsait olacak âlât ve edevat intihap olunacaktır. 

Raıbian - Hükümeti Seniye «El Ariş» hattı nâkili cedidinin muha
beratı kesireye elverişli ve kezalik tercihan beynelmilel muhaberat hiz
metine mahsus doğru bir tel ile Mısır cihetinde de devam etmesini 
lieclilistihsal Hıdiviyeti Mısriye nezdinde teşebbüsatı lâzime icra bu
yuracaktır. 

Madde 3 — Sahibi İmtiyaz Posta ve Telgraf Nezareti Aliyesine 
nâkili cedidin imaliyle (izolatörler) ve saire dahil olduğu halde hattın 
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güzergahı üzerine vaz'ı masarifi İrin âtiyüzzikir şeraitle dört vüz bin 
franka kadar avans edecektir. 

Evvelâ - Tel ile (iziolâlör i 1er ve sairenin evsafı fenniyesi Posta 
ve Telgraf Nezareti Alivesi şartnamei inmemişinde musarrah evsafa mu
vafık olacaktır. 

Saniyen - Tel ve (izolatör) le .sair ?aiıibi imtiyaz tarafından İrae 
olunacak 'birinci derene fabrikalardan biri tarafından ihzar olunacak lir. 
Tedarik olunacak eşya fiatınca Posta ve Telgraf 'Nezareti Aliyesivle 
faıbrika arasında itilâf hâsıl olamadığı surette fiat Nezareti Miişarüniley-
hanın l'M) \e 1(X)1 ve 1°02 seneleri mubayaa'tının aynı cins eşya fiatmın 
haddî vasatisi üzerine takarrür edecektir. 

Salisen - Posta ve Telgraf Nezareti Alivesi alât ve edevatın imalâ
tını kendi memurin ve müstahdemini .marifetiyle teftiş etmek saiâlıi-
yetİni haiz olacaktır. 

Raıbian - A vanam tediyatı masarifin mecmuu Posta ve Telgraf 
Nezareti Aüyesince tâyin olunduktan sonra amelİyaiı nisaiyenin terak
kimi nispetinde peyderpey icra olunacaktır. Teslimat Posta ve Telgraf 
Nezareti Al İyesi nee kabul olunur olunmaz alât ve edevatın bedeli sahibi 
imtiyaz tarafından avans akçesine mahsuben doğrudan doğruva fabri
kaya tesviye edilebilecektir. 

Hamisen - Tel ile (izolatör) 1er ve .sairenin teslimatı «Der^aadrt • 
Köstence» kahlo*ıı.nun vaz'ından s'oııra nihayet üç ay zarfında icra olun
mak lâzımıgelİp aksi takdirde tâyin olunacak münasip bir cezayı nakdî 
ahızedilecektir. 

Sadisen - Avans akçesine senevi yüzde dört faiz yürütülecek ve yir
mi l»eş senelik bir müddet zarfında amortisman ile faizi kapatmıya kâfi 
bir taksiti senevi ile resülmali tediye olunacaktır. Taksiti senevi bilİttİ-
fak kararlaştırılacak bir zamanda ve altı ayda bir tesviye olunacaktır. 
Bakayaya yüzde dört faiz yürütülecektir. Hükümeti Senive amortisman 
miktarını tezyit etmek ve |>eşinen tediyat icra eylemek hakkını muhafaza 
buyurur. 

Sabian - Posta ve Telgraf Nezareti Aliyesi «Dersaadet • El Ariş» 
battiyle bu hatta vazVlunan nâkili cedidi hüsnü halde muhafaza edecek 
ve bozulduğu takdirde sür'a'ti mümküne ile yeniden tesis eylîyecektir. 

Saminen - Avans faizi ile amortismanı nâkili cedit varidatı gayri 
sâfiyesinin ilk kalem deynini teşkil edecek ve bu suretle varidatı mez-
kûre evvel heevvel ve bilhassa aHı aylık tediyat tekasitine tahsis kılı-
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nacaktır. Bu \arıda", kifayet etmediği takdirde sahibi imtiyaz avansın 
faiziyle amortismanından dolayı matlubu olan meblâğı kablo hesaba-
tına ithal ettirmek hakkını haiz olacaktır. 

Madde !• — Hükümeti Seniyenin muhaberatı resmiyesi kablo gü
zergâhında yüzde elli tenzilâttan •müslcO; olacaktır. 

Madde 5 — Evvelâ Köstence kablosu \a-uasİy)e bir taraftan Ru
meli vilâyalı şahanesi diğer taraftan Romanya ve Avusturya - Macaris
tan arasında tea'ti olunan muhaberat için Memaliki Şahanede istifa olu
nan Ücreti 'intihaiye tarafeyn kara bulutu .nüvesinde işbu muhaberat için 
İstifa olunan ücrete müsavi olacaktır. 

Saniyen • Teali 'olunan muhaberat için Memaliki Şahanede alına
cak transit ücreti 

a ) El Ariş tarikiyle Almanya ve Mısır beyninde kelime başına 
doksan ibeş santim 

b) «Dersaadet - El Ariş» battı bozulup ta Mısıra mahsus telpraf-
nameler «İVicrn Telgraf» Kumpanyası kablo-Ian 'vaıntasiyle irsal olun
duğu zaman Hükümeti Seniye bu battın ahalice El Ariş hattından daha 
masraflı olmaması esbabını islikmal buyuracaktır. 

Salisen - Posta ve Tel «raf Nezareti Alivesi sahibi imtiyaza: 

a ) Rumeli Vilâyah Şahanesiyle Romanya beyninde teati olunan 
muhaberat için kelim** başına 3.5 santim 

h) Memaliki Şahane ile Almanya 'beyninde teati olunan muhabe
rat için kelime başına on santim 

c) Bir taraftan Memaliki Şahane ve diğer taraftan Belçika ve Da
nimarka ve Liiksem'burg ve Norveç ve Felemenk ve isveç memaliki bey
ninde teati olunan muhaberat için kelime başına on santim ikramiye 
verecektir. 

( a ) , ( b ) , ( c ) işaretli fıkralarda musarrah ikramiyeler Devleti AH-
yenin ücreti iııtihaiyesinden alınacaktır, 

Madde 6 — Köstence kablosu battı Posta ve Telgraf Nezareti AH-
yesince kendi hutııtu hariç olmak üzere Romanya ve Almanya i le olan 
muhaberat için başlıca tarik makamında ad ve itibar olunacak ve diğer 
taraftan >Nezareti Müşarüniîeyha Mısır 'a mahsus olup İstediği gibi sevk 
ve irsalinde muhtar bulunduğu telgrafnameleri cDersaadet - El Ariş» 
hattı nâkil j eedidiyle irsal eylİyecektir. 
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Madde 7 — işbu mukavelename Köstence kablosu imtiyazı sahibi 
İmtiyaz tarafından katiyen istihsal olunacağı günden itibaren ımeriyulic-
ra olacaktır. Maamafih beşinci maddenin (salisem) işaretli ( c ) fıkrasının 
ahkâmı ancak yeni telin Dersaadefte tesliminden üç ay sonra kesbi 
meriyet edecektir. 

işbu mukavelename nüshateyn olarak Dersaadet'te tanzim olun
muştur. 

9 teşrinievvel 1904 

imza imza 

N o : 1 9 — I s l a h ı u m u r u m a l î y e İçin teşkil b u y u r u l a n K o m i s y o n u 
Âlinin vezaifini hav i T a l i m a t 

3 {şaban 1322 've 29 eylül 1320 

Madde 1 — Gelecek bin üç yüz yirmi bir senei maliyesi için senenin 
hululünden evvel mütevazin bir bütçe tanzimi zımnında şimdiden icrayı 
tetkikat ve müzakerat iie taklili masarifat ve tanzim ve tezyidi varidat 
esbabı mütalâa olunarak mukarreratı vakıa atebei ulyayı mülûkâneye 
arzolunacak ve bu suretle tasdiki âliye iktiran edecek bütçenin mahfu-
ziyet ahkâmına dikkat ve nezaret kılınacaktır. 

Madde 2 — Badezin maaşatı zatiye münhalâtının nısfı hazine 
manda edilerek diğer nısfı tahsisatı atiyeye karşılık tutulacak ise de 
•işbu tahsisatı atİyenin dahi sureti tahsisi ve nezaretler maiyetlerinde bu
lunan memuriyeti erce münhalât ve tebeddülat vukuunda o memuriyetin 
lüzumu ve maaşının miktarı Komisyonu Âlinin takdir ve tasdikına ha
vale edilecektir. 

Madde S — tşbu üç yüz yirmi senesi nihayetine değin idarei masa
rifat için devair ve vilâyat ile bilmuhabere tedabiri lâzıme ittihaz olu
nacaktır. 

Madde 4 — Devletçe bir muamelei maliye icrası lâzımgeldikte ev
vel emirde Komisyonu Âlide tetebbu olunarak badehu verilecek karara 
göre Meclisi Mahsusu Vükelâda müzakere olunacaktır. 

Madde 5 — Tahsisatı muvazenei umumİyeye dâhil bulunan devair 
bir hafta zarfındaki varidatiyle tediyatının enva ve mekadirini her pa-



91 

zartesi günleri muhasebeden ımusaddak ve memhurbi r pusla ile Komis
yonu Aliye bildirecek ve Maliye Neaaretince ve devairi askeriye hafta
lıkları müretlep olan dairelerce mürettebatı askeriye tediyatı tediyatı 
saireye teroih olunacaktır. 

Madde 6 — Vilâyetlerde bir hafta zarfında vukubulan tahsilatın 
ve lâzımüttediye masarifa't i le havalâtı askeriye için itası iktiza eden me-
baliğin enva ve mekadiriııi havi pazartesi günleri Komisyonu Aliye va
sıl olmak üzere telgraf keşide olunacak ve Komisyonu Aliden verilecek 
mezuniyet üzerine icrayı tediyat kılınacaktır. 

Madde 7 — Şahıs üzerine havale itası ve bir sene malından geçen 
sene masrafına akçe tediyesi memnuiyetleri teyid olunmuştur. 

[Madde 8 — Memnuiyet hilâfında ve Komisyonu Alinin mezuniyeti 
haricinde tediyat icra edenlere vazifei memuriyetini suiistimal etmiş 
nazariyle bakılıp haklarında mücazatı kanuniye icra olunacaktır. 

Madde 9 — Komisyonu Alinin bilcümle vilâyat memurini mülkiye 
ve maliyesi haklarında şükür ve şikâyeti nezdi âlide müsmir ve müessir 
olup betahsis memurini maliyeden Komisyonu Âlice vazifelerinde sui
istimal ve tekâsülleri his olunanların derhal azilleriyle yerlerine müna 
siplerinin intihabı devairi aidesine tebliğ olundukta bilâ tehir icahı icra 
kılınacaktır. Muhakemeyi mucip hal ve harekette bulunanlar mahakimi 
idareye tevdi olunacak ve haklarında lâhik olacak ahkâm mazbatalarının 
«Uretleri Komisyonu Aliye tevdi kılınacaktır. 

îşhu ahkâm Komisyonu Alice ledettetkik muhalifi hakikat ve kanun 
görünenlerin tabakalı m ah akimden geçerek kesbî katiyet etmiş olsa bile 
hu misillû memurine muhtas olmak üzere fevkaınîzara f<esihİyle yeniden 
muhakeme icrası Komisyonu Alice atebei ulyaya bamazbata arzoluna-
caktır. 

Madde 10 — Hazinei celilenin maaşat ve masarif at tan müterakim 
olan düyununun miktarı tetkik ile sureti tasfiye ve tesviyesi hakkında bir 
karar ittihaz olunacaktır. 

Madde 11 — Mubayaatın tevhidi ve tediyatın temini hususları dahi 
müzakere olunacaktır. 

Madde 12 — Verginin sureti tarh ve tevzüyle beraber gerek bunun 
ve gerek varidatı sairei Devletin emri cibayetİ hususunda bir sureti sali-
ane İttihazı ve vilâyetlerce tensıki kuyud ile umuru hesaibiyenîn hazinei 
celileye sureti muntazamada vaktü zamanında hesabı sahih verebilecek 
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bîr hali intizama ifrağı ve memurini maliyenin sureti intihap ve Jerakki-
yatına ait bir nizamname tanzimi suretleri mütalâa olunacaktır. 

Madde 13 — 'Komisyonu Alİ pazartesi ve perşembe günleri haftada 
iki defa inikad edecek ve ledelicap sureti fevkalâdede dahi içtima eyli-
y erektir. 

Madde H - - İşbu talimatın İrabı hal ve maslahata «öre tadil ve 
tevsii lüzumunda arzı aretaei ulva kılınacaktır. 

N o : 2 0 — 2 3 r e b i ü l â h ı r 1 3 0 1 t a r ih l i Â*.arı A l ika N i z a m n a m e s i n i n 
1 7 inc i madr ie i muadde le s i [ I ] 

T şahtın 1322 ıv 3 teşrinievvel 1320 

Asarı «lika taharrisi için ruhsatı resmiye, verilebilmesi evvelâ ta
harri ameliyatında kıla ve istihkâma tça ve ebniyei âliye ve ihtiyacaü 
umumiyeeo bir gûna mahzur olmadığının tahakkuk etmesine, saniyen 
taharri ve hafriyat, efrat ve cemaata ait arazide icra olunacak ise o ara
zinin mutasarrıfı İrza edilmek icaibedeceği jribi Müzei Hümayun idare
since lüzum 'görüldüğü takdirde o arazinin Idaıei mezkûre tarafından 
iştira veya istimlâkiylç hafriyat ımüddeti zarfında müteharrİ ve hafirlere 
iare edilmesine, salisen Müzeler Müdİriyettnin inzimamı malûma tiyle 
•tensip ve tayin olunacak kefalet akçesini müsted'inin vedia etmiş bulun
masına menuttur. Bu şerait ikmal olunduğu halde Maarif Nezareti mad
dei sabıkanın tayin eylediği muamelâtın ifasından sonra ruhsatname İta 
eder. Ancak nihayet iki seneden ziyade müddeti havi ruhsatname veril
mez. Şu kadar ki hafriyata haşlan maksızın veya başlanıp da henüz ikmal 
edilmeksizin hazı esbafbı mücbire üzerine müddeti tmezunivet geçirilmiş 
olur da müteharrinin hafriyata devam etmek İstediği ledettahkik raaw-
reti tebeyvün eylediği halde Müzeler Müdîriyetinin inzimamı malûma-
tiyle Maar i f Nezaretinden nihayet •seneyi" tecavüz etmemek üzere bir 
müddeti münasibe ile temdidi ruhsata mesağ vardır. 

: R M « I I 
t**«ıu. i « H i ı 

,M*. KmIIİ. Ter l i» Cill Sahıfr Savı 

Mİ Ann »ırk* ni*»mnFin,f*i 1 «ilkadr IMS t nrt>»ı t2M IMwriira teıtitmcmfftiı 
Anarı »lika niznmnflnrfi 1 ;< 42» 
W unrn rtımıitlr-finin tintili Zr»l 1 1 ftS 
Aftan aiilta niuımngtm'ııi i 4 6*1 

» IT uri mjııMrı muad'lplf*: ft 
^«*ıl âlıVn nirııtnnıi" • 



N o : 2 1 — E c n e b i p i v a n k o l a r r n ı s a l a n l a r ı n P r o m e s N i z a m n a m e s i 
m u c i b i n c e tedibi h a k k ı n d a i rade i s en iye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Dahiliye Nezaretinden ıb it takdim Şûrayı Devlete havale duyurulan 
15 safer 1522 tarih ve 960 numaralı tezkere, melfuflariyle Tanzimat Dai
resinde kıraat olundu: 

Tezkerei mezkûrede Osmanlı Sİporta Sirkelinin l'^küp'teki memuru 
Petraki Komad'm hizmetkârı Nikola'ııın üzerinde on sekiz ve merkum 
Kom&d'm dükkânında virmi dört adet 'Macar piyanko bileli bulundu
ğuna ve bunun gönderildiğine dair ıKosova Vilâyetinden vuku bulan iş'ar 
üzerine bİlmuihabere Ticaret ve Nafıa 'Nezaretinden alınan tezkerede ec
nebi piyanko biletlerinin Memaliki Mahruma i Şahaneye ith-a) ve füruhtu 
memnu olduğu ıhalde İşbu ınemnuiyet hilâfına Dersaadet ve viiâya'lı şa
hanece bazı kesatı taraflarından bu misillû piyanko biletleri füruht edil
mekte bulunmasına hinaen mezkûr biletler İle emsalinin gerek Dersaadet 
ve gerek taşraca füruhtu mem-nu i yelinin İdamesiyle beraber g<üımıüklere 
ve posta merkezlerine vürudunda ithaline müsaade olunmaması zımnın
da İra bedenlere tebligat icrası ve şunun bunun elinde bulunup derdest 
edilenler hakkında lâzırnnelen 'muamelenin dahi ıtabıâlire. lavini lüzu
mu gÖsterihmekiyle bu gibi memnu biletlerin ithal ve füruhtıına mevdan 
verilmemesi \ i lâuU ve elviyei jrayri mülhakaya 'tanımını yazılmış ve 
Rüsumat. Fjmanot ve Za-Utlye ve Posta ve Telgraf Nezaretlerine de ifayı 
vesaya edilmiş oldupı beyaniyle rne/kûr .biletlerden eşhas yedinde der
dest edilecekler hak kında n]ım:ır;ik muamelenin de Şûravı Devletçe ta
yini lüzumu .gösterilmiştir. 

icabı müzakere olundukta, üç rev tarafından Promes Nizamname
sinde müsaade i resmiye ile borsalarda alınıp satılması caiz olan tahvilâtı 
ecnebiyeden maada kur'alı ve kurasız ecnebi tahvilâtı proımeslerini alıp 
satanlardan birinci defa İçin hır liradan üç liraya ve tekerrürü halinde 
üç liradan un liraya kadar cezayı nakdî alınır dîye nıiısarrah olduğu hal
de Nizamname! mezkûrun üçüncü ımaddesinde valnız piyanko İçin hisse 
bileti tabı ve ihraç veyahut memaliki ecnebiyede vapılmış o makule bi
letlerin Mernaliki Osmaniye'ye ithaliyle füruhtu lahlı memmunivete alı
narak m e hâmil ve de hâvilerimin bir ceza tehdidi altında bulundurul
maması alelûmum piyanko biletlerinin ecnebi tahvilâtı promesleri kadar 
haizi ehemmiyet olmamasından tevellÜî etmiş ve binaenaleyh tahvilâtı 
ecnebiye pronıeslerini alıp satanlar hakkında lâzımütlatbik olan cezanın 
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kıyasen bunlara da teşmili vazıı kanunun maksadıma münafi bulunmuş 
olduğundan elde edilen biletlerin zapt ve müsaderesiyle müteessirleri 
hakkında nizamatı mülkiyeye ademi riayetlerinden dolayı başkaca Ceza 
Kanunnamei Hümayununun 254 üncü maddesi ahkâmının tamaınii tat
biki icahedeceğİ denmeyan kılınmış ise de Prome3 Nizamnamesinin ikin* 
cİ maddesinde müsaadei resmiye ile borsalarda alınıp «atılması caiz olan 
tahvilâtı ecnebiyeden maada gerek kur'alı ve gerek kur'asız eonebİ tah
vilâtı promeslerinİn alınıp satılması memnudur. Ve 15 inci maddesinde 
dahi 2 nci maddede gösterilen memnuiyet ahkâmına muhalif olarak pro-
mesİ satan ve sattıranlardan birinci defada bir altından üç altına ve 
ikinci defada üç altından on altına kader cezayı nakdî alınır diye mu
harrer olup ecnebi piyanko biletlerinin füruhtu ise memnu olduğu ci
hetle bunları hilafı memnuiyet satan ve sattıranlardan nizamname! mez-
bur ahkâmına tevfikan cezayı nakdî ahzt Kanunu Cezadaki cezayı nak
dinin cüziyetine mebni daha ziyade muhafazai memnuİyeti m üste İz im 
bulurrmuş olduğundan olveçhile icrayı icabı bilİstizan makrunu müsa
adei seniyei cenabı bilâfetpenahî buyıırulduğu halde ifayı mukteza°-ının 
Nezareti Müşarünİleyhaya havalesi ekseriyetle tezekkür kılındı olbapta 
emrü ferman hazreti menlehlülemrindir. 

3 recep 1322 ve 31 ağustos 1320 

Arz tezkeresi 

[Dahiliye Nezareti ("elilesinden bilvürut Şûrayı Devlete havale olu

nan tezkere üzerine Tanzimat Dairesinden kaleme alınıp leffen arz ve 

takdim kılınan mazbatada ıMemalİki Şahaneye ecnebi piyango biletle

rinin ithali memnu olduğu halde bazı kesan tarafından mezkûr biletler 

hafiyen ithal ve füruht edilmekte olduğundan memnuiyetİ vakıanın 

idamei mahfuziyeti için bunları satan ve sattıranlardan Profmes Nizam

namesinin on beşinci maddesi mucibince birinci defa bir altından üç 

altına ve ikinci defa da üç altından on altına kadar cezayı nakdî alın

ması hususunun Nezareti Müşarünileyh a ya havalesi lüzumu gösterilmiş 

olmakla ol bap ta her ne veçhile iradei seniyei hazreti hilâfetpenahİ şe-

refmütaallik buyurulur ise hükmü celili infaz edileceği beyaniyle tez-

kerei senaverî terkiım kılındı efendim. 

21 recep 1322 ve İH eylül 1320 
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Prome* yani ikramiye Midilerinin ihtec »e filnıhm hakkında 

kararname 1 5 8 6 8 

N o ; 2 2 — Asker î t r e n l e r i n d e p i ş d a r suret iy le tahr ik et t ir i len 
lokomot i f l er in ü c r e t l e r i h a k k ı n d a irade i sen iye 

ON B İ R İ N C İ T A R İ F E 

Mahsus katarlara dairdir 

Kilometre başına alınacak ücıırat: 

Kuruş Para 

15 Lokomotif ile emniyet vagonundan 
10 Salon arabalarının beherinden 
5 Yolcu arabalarının beherinden 
2 20 Âdi vagonların beherinden 
2 20 Vagonda ikiden ziyade dingil olduğu halde beher fazla 

dingil için 
460 Katar cetveli mahsusunda muayyen olan müddetten zi

yade bekler ise her yarım saat için 
36 Bir katarı mahsus için kilometre başına ücretin ekal de

recesi 
700 iBir katarı mahsus için ücretin ekal derecesi 

Eğer mahsus trenle giden yolcu ve hayvanat ve yolcu eşyasından 
alınacak üeurat âdi trenler tarifelerinde gösterilen ücuratın miktarından 
ziyadeye baliğ olmaz ise sahibi imtiyaz âdi katarlara mahsus olan tarife 
mucibince istifayı ücret edebilir. 

Jradei scniyeyi mübelliğ hamiş 

Resideî desti tazim olup melfafiyle manzuru âli Ibuyurulan işbu 
tezkerei sâmİyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei senİyei ce
nabı hilâfetpenahi şerefsudur buyurulmuş olmakla olbapta emrü fer
mam hazretİ veliyülenırindir, 

7 saban 1322 <ve 3 teşrinievvel 1320 _ Re„,( 

Diiıınr C » * M 

Nt>. ltnslıiı T r t t i r Cilt Sahife S ı r ı 
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Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 
Askeri trenlerde pişdar suretiyle tahrik ettirilen lokomotiflerin üc

retleri hakkında Şark Demiryolları Kumpanya siyi e vukubulan ihtilâftan 
dolayı cereyan eden muhabereden bahisle tarafı Seraskeriden varit olan 
tezkere üzerine Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden kaleme alınan maz
bata mucibince sebkeden karar ve iş'ara cevaben Ticaret ve Nafıa Ne
zaretinden gelip meyanei çakeranemizde kıraat ve mütalâa olunan tez
kerede katar lâfzı b i r lokomotif İle bir kaç vagon mecmuuna ıtlak olun
duğuna göre yalnız bir lokomotifin katar addolunamıyacağı gibi askeri 
katarının başka lokomotifi olup pişdar lokomotifi işbu katar haricinde 
vagonları çekmekten ba^ka bir vazife ile mükellef müstakil bir makine 
olduğundan hu misil iû lokomotifierİn şartname tarifesine mahalli lat-
'bjkı bulunamaması ve tarife hükmünce bir ka lan mahsusu askerinin 
kilometre itibariyle ücreti katarı mahsusu âdinin ücreti olan otuz beş 
kuruşun sülüsünden yani on bir buçuk kuruştan ibaret olması hasebiyle 
katarın bir kısmı olan bir lokomotifin ücreti ondan dun olması tabii 
bulunduğundan bu nokta ve bir de mevzuu bah is olan pişdar lokomo
tiflerinin ettiği hizmetin derecesi pişi nazarda tutularak gerek mezkûr 
Şark Demiryolları Kumpanyası ve gerek Uersaadet Selanik İltisak ve 
Manastır Şirketleri müdürleriyle söyleşilerek muceddeden ücret tâyini 
Şûrayı Devlet kararı iktizasından olmasiyle zikrolunan kumpanya ve 
şirketler müdürleriyle cereyan eden mnüzakerat neticesinde sureti melfüf 
on bir numaralı tarifede katarı mahsus teşkil ederek cüzülerin her bi
rinin ücretleri tâyin ve bir katarı mahsusun kilometre başına ücretinin 
ekal derecesi otuz beş kuruş olacağı tasrih edilmiş olmasiyle asıl katar 
haricinde müslakilleıı hareket eden pişdar makinesi için merbutatı ol
madığı halde dahi lâakal otuz beş kuruş ücret ita.sı icap edeceği ve mez
kûr makine sülüs ücrete tabi olan nakliyatı askerîye cümlesinden bu
lunduğu halde mezkûr şirketlerce pişdar makine için kilometre başına 
on beş kuruş istifası kararlaştırılmış olduğundan bundan tenzilât icrası 
mümkün olamıyaeağı mütiefikan dermeyan edildiği beyaniylc ifayı 
ımukteztası gösterilmiş ve sureti iş 'ara nazaran tenzili ücret için teşebbü* 
satı lâzime icra olunmuş ise de ücreti mezkûrenin bundan ziyade ten
ziline .şirketlerce muvafakat olunmadığı anlaşılarak mezkûr tarife ımı-
cibince ücretin tesviyesi zaruri görünmüş olmakta tnuvafıkı emrü fer-
unanı hümayun cenabı cihaıvbani buyurulduğu halde ifayı muktezasının 
Nezareti Müşarüıı i levhaya havale ve Seraskeri mii.şarünilevhe malûmat 
ita olunacağı ve mezkûr tezkerenin nıelfufiyle maan arz ve takdim kı-
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lındığı muhatı ilmü âli buyurulduğu takdirde ol bapta ve katıbei ah
valde emrü ferman hasreti velıyülemir efendimirindir. 

/ recep 1322 ve 29 ağustos 2320 

Arz tezkeresi 

Askerî trenlerde pişdar suretiyle tahrik ettirilen lokomotiflerin üc
retleri hakkında Şark Demiryolları Kumpanyasİyle vukuhulan ihtilâf
tan dolayı cereyan eden muhabere üzerine sebkeyliyen iş'ara cevaben 
Ticaret ve Nafıa Nezareti Celilesinden varit olan tezkere Meclîsi Mah
susu Vükelâca ledefonüial'âa kaleme alınan mazota arz ve takdim ol
makla münderecatına nazaran her ne veçhile iradei senivei cenabı >hi-
lâfetpenahi şerefsünuh ve sudur huvurulur ise maııtııku munisi infaz 
edileceği beyaniyle tezkerei senaverî terkim kılındı. 

/ rv'rpn 1322 ve 20 Ağustos 1320 

İradei seniyeyi miihelliğ f t a m iş 

Kesidei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbata i ma-
tuzafti ve ınelfııflariyle beraber man/uru âli buvitrıılan işbu tezkereî 
sâmiyei sadaretpenahileri ürerine mucibince iradei senivei cenabı hi-
lâfetpenahi şerefsudur buyurulmuş olmakla ol b a p l a emrü ferman haz
ret î veHyüJemrîrıdir. 

9 şaban 1322 ve 5 teşrinievvel 1320 

N « : 2 3 — D a h i l d e b i r i s k e l e d e n d i ğ e r i ske leve i n ı r a r o l u n a r a k 
a l e l û m u m yaş sebzen in g ü m r ü k r e s m i n d e n i s t i snas ı 

h a k k ı n d a i r ade i s en iye 

Arz tezkeresi 

ıŞira ve sair mahallerden getirilen sebzenin rekabetinden kurtulmak 
üzere dahilde yetiştirilen furfanda sebzenin gümrük resminin affına bi-
1 istizan ^ayan bu vurulan miisaadeî senivei hazreti padişahı bilûmum Rü
sumat Nezaretlerine ledelteblîğ sebzenin bidayet mahsulü itibariyle ne ka
dar müddet turfanda nazariyle bakılacağında tereddüt edilerek istifsarı 
muamele olunmuş ve Memaliki Mabrusai Şahanenin iklim ve arazinin de-
recei tebeddülüne göre mahsulü mezkûrun her tarafta muhtelif zaman
larda hasıf almasına mebni her bir mahalde mevsimin hangi vakte kadar 

T . i c. a F . i 
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husule gelen nebzenin turfanda addedileceğinden tefrik ve tâyini müm
kün olmayıp geçen bin üç yüz on dört senesi zarfında dahili Memalikî 
Şahanede bir iskeleden diğer iskeleye nakil ve imrar olunan yaş seb
zeden alınan sarfiyatı dahiliye gümrüğü resminin doksan iki bin dört 
yüz elli dokuz kuruş beş paradan ibaret bulunduğunu ve mahsulü mez
kûrun tezayüd'ü yüzünden üşür ve vergice Hazinei Celilenin istifade 
edeceği anlaşılmış olduğundan teşettütü muamelâta mahal kalmamak ve 
mahsulü mezkûrun terakkisiyle zürram teşvikini mucip olmak üzere 
bîr iskeleden diğer iskeleye imrar olunacak olan aleîûmum yaş sebze
lerin gümrük resminden istisnası hususunun Rüsumat Emaneti Celile* 
sine havalesi ve Maliye Nezareti Celilesine malûmat İtası hakkında Şû
rayı Devlet Maliye Dairesinden kaleme alman mazbata 22 cemaziyeîâ* 
hır 1317 tarihinde makamı senaveriden arzı huzuru âli kılınmıştı tekidi 
havi Emaneti Müşarünileyhadan bu kere varit olan tezkere arz ve tak
dim olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile iradei senîyei cenahı hi-
lâfetpenalhi mütaaMik ve şerefsudur buyurulur ise mantuku münifi infaı 
edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

26 recep 2322 ve 23 eylül 1320 

İradei seniyeyi mübelliğ Jıamis 

/Residei desti tazim olup melfufiyle manzum âli buyurulan İşbu 
tezkerei sarmyei sadaretpena-hilen üzerine mucibince iradei senîyei ce
nabı hüâfetpenahi şerefsudur buyurulmuş olmakla olbapta emrü fer
man hazreti veliyülemrindir. 

23 şaban 1322 ve 19 teşrinievvel 1320 

N o : 2 4 — 8 zi lhicce 1 3 1 9 tar ihl i Tahs i l i E m v a l N i z a m n a m e s i n i n 
.41 inci tnadde i muadde les i [ 1 ] 

2 ramazan 1322 ve 28 teşrinievvel 2320 

Madde 41 — Tahsildarların zuhur edecek zimmetleri tarihi zuhu
rundan iki ay evvelki zaman muamelâtına ait olduğu hıalde müfettişler 
onlar la birlikte mesuldür. Beyan olunan zimmetler dört ay evveline 
sirayet ettiği takdirde mal müdürleri cezaya teşrik olunacakları gibi 
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liva ve vilâyet merkez kazaları için muhasebeci ve defterdarlar mal mü
dürleri misillû ceza göreceklerdir. 

No. 

t l l 

Ba*14ı 
DO.«ur 
TcıHr* 

R e m i 
C ı ı c t e 

Cilt S .htf - S*»ı 

R i i s ı ı m a t ? I h l j i M i b i y e T ( T I ricali 6* S r e n i n l a n a l m a t ı H a y ı İ T * 
« u l t i n r t e v f i k a n t a h s i l i h a k k ı n d a İ r a d e 2 7 » i l h i ç t e 1 2 5 3 
T a h l i l i r m v n l i « m i r i y e 1*1 i m a t n a m e a ! 1 
T a h s i l i o m v f l l n î i j ımnaiTif tm 1 
T a J i f t l l t e m v a l Bİumnamrı l 1 
35 t n c l n,addeilnin t a d i l i 1 
T a h l i l i e m v a l t ı i ı a m n a m m i 1 
23 ü n ı - ü m * , | i ! r > i n i n t a d i l i ] 
T i h « l U e m » a l n i ı a m n a m e ı l 1 

31 i n r i m a d d e n i n t a d i l i 1 

1819 » o n e n i n i h a y e t i n e k a d a r t > l o » b a k a r a n ı n nırotl lorfkik 

n ( » h a i l i h a k k ı n d a t a l i m a t 1 
H ü r ü m l e r v a l a t » e e l v i t e d e e m r a H • m l r İ Y t r a h ı KOTMİ t a h n i N 
h a k k ı n d a n i z a m n a m e 

T a h v i l â t y o k l a m a c ı l a r ı t a l i m a t ı ) 

Düıturda münderlc d «İH A 
2 « 

ssa 
6 4 4 

1253 
1461 

24B 
831 
9 4 8 

N o : 2-5 — M ü s k i r a t r e s m i m i r i s i n e m ü t e d a i r selhi r a m a z a n 

1 2 9 8 tar ih l i n i z a m n a m e n i n 4 ü n c ü 

jmaddeı m u a d d e l e » ! f l j 

6 ramazan 1322 ve 1 teşrinisani 1320 

Madde 4 — Bağ bozumu mevsimi hululünde imal olunan hamir 
ve arakın sebt ve tahririne bed'olunduğu zaman vakit geçirilmeyip kaza 
re livalarda belediye meclisi heyetlerinin ve düyunu umumiye memu-
riyle müskirat âmillerinden iki zatın huzuriyle idare -meclislerinde rayici 
beldeye tevfikan fiatı takdir ve icabeden mazbataları tanzim ve kaza 
fiaîj meclîsi idarei livada ve merkez liva fiatı dahi vilâyet idare mec
lisinde bittetkİk mutedil görülüp de mezkûr mazbatalar tasdik olunduk
tan ve merkezi vilâyette dahi Düyunu Umumiye memuru ve müskirat 
âmillerinden iki zat hazır olduğu halde belediye meclisinde kat'oluna-
cak fi at meclisi idarei vilâyetçe tetkik ve tasvip kılındıktan sonra herkese 
zimmet kaydolunmuş olan hamir ve arakın miktarına göre fiatından 
«yüzde on beş» hesabiyle resmi miri alınacaktır. Bu Veçhile istifa olu
nacak resmi miri ne miktara baliğ olursa defterde âmilinin ismi altına 
tahrir kılınır ve meblâğı mezhuru şubat nihayetine kadar üç taksitte 
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tediye edeceğine dair defterde olan ismi ziri âmiline imza veya temhir 
ettirilip muhtara dahi tasdik ettirilecektir. 

h,-.nıi 

1* o- »Mİ ııı T-rtit» Cilt Sthltr 
" I M ı n k ı r m ı ı . n t mir îmi h - ı U ı n l . n T u m m m - Z.-.1 î 5 2 

11 uneıi m,ı,lılr-':nr mun'vvpl iıkmi n i z a m i y e I •> 4fc5 
U i ı a k i ı . ı r r"v..,| mir i -n ' n'ı/ ı m ı ı . i ' r i ' •,'r.ıır I ı im ı rnn I !. 
fin*- m ü j c ı f ı k r s î n i m ı n i v e 1 6 İSİ 
M i i ı k i r n t n i ı a m n - \ m r - » i n p m i i z r v y H fıktni nizamî r e 1 f 1 W 
Kadeh »e k ı y e ile m ü s k i r a t s a t a n Unlan alınacak re-tmi 
b a r î r e V B mii<kİr«t u n l a n m u h a l l e r e dair n l ıamaams 1 1 Tl* 

N o : 2 6 — Memal ik i Ş a h a n e d e imal o lunan h ı r a l a r d a n a l ınacak 
r e s m i m i r î n i n suret i tahsi l i h a k k ı n d a T a l i m a t 

6 ramazan 1322 ve 1 teşrinisani J320 

Madde 1 — Memaliki Şahanede imal olunan biraların resmi fab
rikalardan ihraç olunarak miktar üzerinden istifa kılınacağından «erek 
mahallinde ^arfol ummak ve »erek Memaliki mahrusanm sair mahal
lerine veya diyarı ecrtebhcye sevkedilmek üzere biralar fıçılara vevahtıt 
ş işe lere konulduktan « o n r a ımezkûr fıçı ve şişeler memuru mahpus ta
rafından baderladad miktarı {«atî'a'bjsî tahakkuk ettirilmekle beraber şi
şelerin ağzına ve fıçıların tapalarına birer bandrol yapıştırılacaktır 
ve adedlerîyle miktarı İPtiahileri defteri mahsusuna kaydolunacaktır. 

Madde 2 - Amil tarafından sevk ivat icra edileceği zaman memuru 
malımı* fabrikadan ihraç olunacak 'bandrollu bira şişe ve fıçılarının 1 

adedîyle miktarı istiahilerini koçanlı l>ir tezkereve kaydederek kaiVdi-
lecek tezkeresini memur kendisi imza ettikten sonra istifa kılınacak res
me e-^as İttihaz olunacak koçana dahi âmil va-z*ı imza edecek ve resmi 
miri her hafta nihayetinde alız ve istifa kılınacaktır. 

-Madde 3 Tîira nakil ve şevkine maliısıı- fıçıların üzerine mik
tarı İstiabım gösterir rakamlar kızgın bir âletle İşaret edilecek ve bu 
muamele kendi memurları muvacehesinde yapılmadığı lakdirde Düyunu 
Umumiye İdaresi o fıçıları muayeneye salâhiyettardır. 

Madde i - - Fabrikadan çıkarken üzerine 'bandrol ilsak edilmiş 
şişe ve fıçıların havi o lduğu bira kaçak addolunacağından bira âmili 
hakkında Müskirat Nizamnamesinin on yedinci maddesine tevfikan mua
mele olunacaktır. 
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Madde 5 Ma reye malûmat verilmeksizin gerek gündüzleri ve 
gerek pereleri bpra imali memnu n/dugımdân bira ima) edilmek üzere 
her bir kazanın istihzarından yirtni dört saat akdem memuru mahsusuna 
tahriren haber verilecek ve olbapta âmil tarafından yazılacak malûmat 
varakasında kazanın yakılacağı ve hara biranın alâtı miiberrİdeden geçi
rileceği saatler ile istihsal olunacak biranın miktarı beyan edilecektir, 
tşbu malûmat varakası memur tarafından mensup olduğu idareye irsal 
kılınacaktır. 

Madde fi — Her kazanın istiap etliği bira badettehrit İhı imara mah
sus olan mahzenine >*e\ kolunnıazdan evvel memuru mahsus berayı teftiş 
ham biraların kesafeti [âyin edildikten sonra mezkûr mahzende mevcut 
dolu veyahut boş f ıçıJarın adedini muayene etmiye mecbur bulunacaktır. 
Her fıçıya bir sıra numarası va/ 'olunacağı gibi âmil dahi derununda 
biranın lahammür etmesine mahsus kapların kâffesinin miktarı istiabİ-
siyle numarasını tahriren bildirmekle mükellef bulunacaktır. Derunun
da biranın tahammül' e! t iği mezkûr fıçıların islimaresini idare her 
islediği vakitte İcra etmek salâhiyetini haizdir. 

Madde 7 - Hıra hıf?ma ve.vahul ihtimarına mahsus fıçıların 
vaz'olııııdıığu .mahzenlerin gayrı mahallerde âmil tarafından bira isti
abına salih lık; bir nevi kah bııimıdııruiımyacakui'. 

Madde 8 — Cerek ham biraların ve gerek biraların akırtırılacağı 
borular tulumbalar oluklar ve alâtı rafianıu geçit mahalleri tamamivle 
görünebilecek surette tertip olunacak ve görünmİyen boruların yerleri 
değiştirilerek görünecek bir yere konulacak ve bira İmaline mahsus 
mahallerin kâffesi Düyunu Umumiye memurunun muayeneye hakkı 
olacaktır. Ham bi ra lar ile biraları mahzenlerden ve şişelerin doldurul
duğu mağazadan gayrı bir mahalle sevkedebilecek borular vaz'i katiyen 
memnudur. 

Madde 9 - tshu talimat mevkii icraya vazolunmazdan akdem her 
birahanenin mahzeninde mevcut olup resmî islîfa kılınmış biraların 
miktarı İdarece kaydedildikten başka mevcut bulunacak bira miktarını 
gösterir nüsha teyn zabıt varakalara tanzim olunacak ve bunun bir nüs
hası hitamı sarfiyata kadar ibra senedi makamında âmilin yedinde 
hıfzolunacaktır. 

Madde 1 « — Halâdaki mevadda gösteri (en muamelâtın tamamii 
ifasına nezaret etmek üzere Düyunu Uftaumiye İdaresi miktarı kâfi me-
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murlar tâyin edecektir. Mevaddı mezkûreye muhalif harekât Müskirat 
Resmi Mirİ Nizamnamesinin en yedinci maddesinde muharrer mücazata 
tabidir. 

N o : 2 7 — Gala ta B e y o ğ l u beyn inde tahte lârz d e m i r y o l u 
imt iyaz ının t emdid ine d a i r M u k a v e l e n a m e 

Bir taraftan Hükümeti Seniye narama hareket eden Ticaret ve Na
fıa Nazırı Devletlû Zihnî Paşa Hazretleriyle diğer taraftan Galata Be
yoğlu Tünel Şirketi beyninde mevaddı âtiye kararlaştırılmıştır: 

Madde 1 — Galatadan Beyoğluma kadar mümtet olan tünelin müd
deti imtiyaziyesi tarihi inkızasmdan itibaren yetmiş beş sene daha tem
dit buyurulmuştur. 

Madde 2 — Şirket imtiyazı hazırın inkızasmdan itibaren mezkûr 
tünelin 2 şaban 1286 ve 25 teşrinievvel 1285 tarihli imtiyaz şart
namesinde münderİç ahkâm ve şeraite tevfikan işletilmesini taahhüt 
eylediği gibi mezkûr şartnamenin otuz ikinci maddesinde tünelin hası
latı sâfiyesinden Hükümeti Seniyeye aidiyeti muharrer olan yüzde bir 
buçuğun yerine müddeti hazırai imtiyaziyenin inkızası tarihinden iti
baren yüzde dört itasını taahhüt eder. 

Madde 3 — Sirkeli mezkûr tünelin işletilmesi umurunun devamı 
zımnında müddeti hazırai imtiyaziyenin inkızasmdan itibaren nihayet 
üç sene zarfında ba iradei seniye mevzu nizamname nümunesindeki ah
kâm ve şeraite muvafık bir Osmanlı anonim şirketi teşkiline mecburdur. 

Madde 4 — Şirket tünelin gerek Beyeğlu gerek Galata cihetinin 
elhaletü hazihi muvakkat heyette bulunan mevkiflerini hedmile yerle
rine kagir olmak ve taksimat ve tertibat ve tezyinatı dahiliye ve man-
zarai hariciyesi Nezaretçe kabul ve tasdik olunacak resim ve harita
ya mutabık ve her halde nakliyatın ihtiyacatına muvafık bulunmak ve 
tünel ile nrütemadiyÜlvuku olan iyap ve zehabı tas'İp ve işkâl eimiye-
cek surette olmak üzere müceddeden mevkifler inşa etmeği taahhüt 
eder şu kadar ki işbu mevkiflerin inşasından dolayı şirket üç mah 
müddetle içicime umurunu tatil edebilir. 

Madde 5 — Şirket gerek mevkiflcre ve gerek maddei âtiyede mu
harrer akarata dair harita ve resimleri üçer nüsha olarak Osmanlı ano-
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«im şirketinin teşekkülü tarihinden itibaren altı mah zarfında Ticaret 
ve Nafıa Nezareti Celilesine takdim edecek ve Nezaret işbu harita ve 
resimleri tarihi takdiminden itibaren üç mah zarfında -bittetkik yolunda 
olduğu surette haliyle ve olmadığı takdirde icabeden tadilât ve tashi-
ha'tın icrasiyle tasdik eyliyecektir. JUevkİfler imalâtının resim ve hari
talarının tasdik olunduğu tarihi takip edecek mart ayından mübaşeretle 
şehri mezkûrun 'bulunduğu senenin kânunuevvel nihayetinde ikmal ey
liyecektir. Akarata gelince bunlar har i ta ve resimlerinin tasdiki tari
hinden İtibaren üç sene zarfında ikmal kılınacak ise de sureti meşruha 
dairesinde haritaların tasdikiyle emri inşaata müddeti imtiyaziyei ha
ziranın inkızasmdan evvel bed'eylemiye şirketin salâhiyeti olacaktır. 
Esbabı mücbireden münbaiâ h a l a t vukua gelmeksizin şirket muayyen 
olan müddet zarfında gerek mevkiflere ait ameliyata ve gerek akaratın 
inşaatına mübaşeret etmediği veya başlayıp da ikmal eylemediğİ halde 
günde elli frank cezayı nakdi alınacaktır. Mevkifler ameliyatının ikmali 
şirket tarafından ihbar olundukta Ticare t ve Nafıa Nezareti canibinden 
mansup b i r fen komisyonu marifetiyle iktiza eylediği halde imalâtı ce
dide ile asıl demiryolunun ve teferruatı sairesinin kabulü katisi icra 
edilecektir. 

ıMadde 6 — Şirket dilediği gibi icar etmek üzere merbut muvakkat 
haritalarında sürhile irae olunan arsaları ashabını bİHrza iştira ederek 
mevkif arazisine kalb ve ilhak eylemeği ve şu suretle hâsıl olacak ara
zinin mecmuu üzerinde akar olmak üzere ebniye yapmağı taahhüt ede
rek Beyoğlu cihetine yapacağı ebniye terbian bin beş yüz zira arsa 
üzerinde ve bu arsayı tamamen setredecek cesamette olacak ve mezkûr 
arsa elyevm mevkife ait bulunan bin iki yüz zira mahal ile anın itti
salinde ve tünel meydanına nazır ve tünele girilirken sol tarafında vâki 
olup şirketin bİlmubayaa birleştireceği mahalden teşekkül edecektir, 
işbu ebniye dört kat olarak inşa olunacak ve yüzleri Sarrafoğlu Hanı 
tulünce münıtet olan sokak üzerinde olmak üzere mağazaları dahi havi 
bulunacak ve ebniyei mezkûrenİn tarz ve şekli muntazam olacaktır. 
Galata cihetinde yapacağı ebniye terbian bin iki yüz zira arsa üzerinde 
ve bu arsayı tamamen setredecek cesamette olacak ve mezkûr arsa el
yevm mevkife ait bulunan bin seksen zira mahal ile şirketin bilmubayaa 
onunla birleştireceği yÜ2 yirmi zira murabbaı mahalden teşekkül ede
cektir, işbu ebniye üç kat olarak inşa olunacak ve mevkif arkası isti-
kametince mümtet oları sokak üzerinde yüzleri olmak ürere mağazaları 
dahî havi olacaktır. Ebniyei mezkûrenİn tarz ve şekli mevkif ile Helbik 
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Hanı arasında ahiren vapılan ebuiveye mümasil bulunacaktır. Gerek 
Beyoğlu ve gerek Galata mevkifleriyle yanlarında berveçhi muharrer 
İcra olunacak inşaatın masrafı otuz bin Osmanlı lirasından dun olmı-
yacak ve maddei sabıkada muharrer kabul muamelesi işbu akarata şa
mil olmayıp akaratı mefkurenin e.nri İnışasındaki muamele İle mua
melâtı müleferriaî sairesi Kbniye Nizamnamesine tabi olacaktır. Şirket 
şartnamenin otuz ikinci maddesi rnu"ibinee i.şlbu akara! için dahi iktiza 
eden vergivi verecektir. Mezkûr akaratın bedeli icarından bilcümle ma
sarifi tahsiliye ve rüsumu nizamiyesi çıktıktan sonra yüzde besi Hükü
meti Seniveve ait olacaktır. 

«Madde T imtiyazın müddeti munkazi oldukta Hükümeti Sen i \ ey c 
intikali siılııanu-i nıephusuıı yirmi dokuzuncu maddecinde meşru! olan 
demirvol ve saire mcvanında işbıı mukavelename nıantukuııca muah-
haren irı^a ulunacak akara) ile icra edilecek sair nıiic^sesat dahi hüsnü 
halde olarak bîlâhedel Hükümeti Srniyenîn malı olacaktır. 

Madde 8 - Şartnamenin yirmi sekizinci madde-inde muharrer olan 
hakkı mubayaa müddeti hazırai imtiyaziyeııiıt inkızaM tarihinden itibaren 
yirmi beş sene mürurundan sınıra i.-lİmal olunabilecek ve su kadar ki 
bedoli mubavaa olmak üzere verilerek tak-ili >rnevi deınim>l hangi 
sene islira olunacak i:-t; ondan evvelki yedi sene zarfında vukubulan 
hasılatı safiye hesap olunarak en 'az hasılatı olan iki senenin tenıettüatı 
bundan bitten/il kusur beş senenin miktar tcnıettüalı mutavassıta sın dan 
ibaret o lacak ve binaberin şurası mukarrerdir ki salifüzzikir yirmi se
kizinci maddede bedeli mubayaa miktarı senevisinin ona esas ittihaz 
olunan yedi senenin sun senesinin miktarı temettua tından ekal olmıya-
crğjııa dair münderiç şartın hükmü olmıyacaktır. Salifül'beyan hakkı 
mubayaa müddetinin altıncı maddede muharrer akarata dahi şümulü 
olup ancak işbu akaratın enırü mubayaası sureti â t i )eve tevfikan icra 
olunacaktır. Şöyleki akaratı mezkûrenin bedeli mubayaası olmak ve 

müddeti i m riyaziyen in hitamına kadar canibi Hükümeii Seniyeden Şir
kete tedive olunmak üzere bir taksiti senevi tayin olunacak ve şu taksiti 
senevi emrü mubayaanın icra edileceği seneden evvelki son yedi sene 
zarfında alınmış olan icar bedelâtı senevıyesi cemedilİp şunun mecmu
undan en az bedeli icar veren iki seneye mahsus miktar tenzil olunduk
tan ve geri kalan beş seneye ait icar bedelâtının miktarı vasatisinden 
de yüzde iki buçuk tenzil kılındıktan sonra bakî kalacak akçadan ibaret 
bulunacaktır. Zikrolunan taksidi seneviyenin evkaiı muayyenede tediyesi 



tarafı Devletten temin ve bu hususa dair bit mukavelei mahsusa t a n z i m 

edilecektir. 

Madde 9 — Şirket esbabı müebireden madud ahval mevcut olma
dığı halde işbu mukavelename mucibince demhde eylediği şeraiti gerek 
kısmen ve gerek tamamen ifa edeme/ İ - r kâff;'İ • ukukıı İmlivaziyesinden 
s»âkıl olacaktır. 

Madde 10 — Şirket müddeti ha/ırai iııı,i\a/.iyenin inkızasından iti
baren tediyesine başlanmak üzere tesisatı askerîve için hasılatı saf iyeden 
yiizde üç derecesinde bir meblâğı müddeti redidei İrntİyaziyenin hitamı
na kadar sene be sene tefrik ve ita etmeği dahi taahhüt eyler. 

Madde 11 — Tünel imtiyazına dair elyevm mevcut ve mer'i olan 
salifüzzikîr fi 2 şaban 128A \ e fi 25 teşrinievvel 1285 tarihli mukavelena
me ve şartnamenin içbıı mukavelename ile ladil ohınmıyan kâffei ah
kâm ve şeraiti kenıakân bakî ve mer'İ olacaktır. 

.Madde 12 —- Dersaadet'te diğer bir sistemde usulü cerriye tatbik ve 
istimaline Hükümeti Sen iyece müsaade bııyurulduğ.ı takdirde Şirket 
işbu müsaadeden istifade edeceği g ib i Şirket ameliyatı cerrive} i daha 
ehven suretle icra edebilecek bir usulün tatbiki için :hİ Hükümeti Se-
niyeden İstidayı müsaade edebilecektir. 

Madde 1-1 - Şirket İşbu mukavelenamenin teatisinde Hazinei Celi-
leye tevdi etmiş olduğu bin bos yüz lira kefal, t akçasının müterakim 
olan faizinin dahi resülmalin bîr misline tenziliyle baliğ olduğu üç bin 
liranın tediye olunacak hissei Hükümetten mahsubunu icra etmeğe mu
vafakat eyler. 

.Madde 11 Şirket işbu mukavelenamenin teatisinde evvelâ tünel 
ameliyatının usule mugayir ve masraflı olarak kuyular hafri suretiyle 
icrasına ve binaenaleyh masarifi zaide ihtiyarına mecburiyetinden mü
tevellit zarar ve ziyandan ve saniyen istimlâk edilen mahaller için resmî 
bir komisyon marifetiyle tayin edilmiş olan bedelâtın iki defa tezyidin
den münbais ziyandan ve salisen ücuratı muayyenenin nühasakça olarak 
istifası meşrut İken meskukâtın tahavvül'ü fiah cİhetiyle vuku bulan zi
yandan ve rabian Beyoğlu tarafında temdit olunan tramvayın rekabe
tinden neş'et eyliyen ziyandan dolayı Şirketin Hükümeti Seniyeye karşı 
serdi müddeiyat eylemekte olduğu yüz yirmi iki bin liradan ve sair her 
gûna müddeiyatından sarfı nazar etmeği taahhüt eylediği gibi Hükümeti 
Seniye dahi Şirket ile bâdiİ ihtilâf olan yüzde bir buçuk hissei hasılatın 
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işbu mukavelenamenin tarihi teatisine değin müterakim olan miktarın
dan ve metalibi saİresinden feragat eyler. 

Madde 15 — Gerek mevkiflerin Y e gerek mebani ve akaratın inşaat 
ve tesisatı iplidaİyesi için memaliki ecnebiyeden celbedİlecek potrellerle 
mevaddı madeniye resmi gümrükten muaf tutulacaktır. 

Madde 16 — İşbu imtiyaz 18 zilkade 1317 tarihli fermanı âli ile 
Cebrail Gazali Efendi namına ihsan buyurulmuş ise de mumaileyh Ceb
rail Gazali Efendinin namı n-amı müstear olduğundan imtiyazı mezkûrun 
sahibi hakikisi olan utufetlû Necip Melhame Efendi hazretlerinin hiç bir 
gûna itirazı olmadığını mübeyyin müşarünileyh hazretleri tarafından 
Şirkete bir beyanname verilecek ve işbu mukavelenin hini teatisinde 
Şirket mezkûr beyannameyi makamı Nezarete jta edecektir. 

Tarihi teati fi 27 ramazan 1322 ve fi 22 teşrinisani 132G\ 

5 kânunuevvel 1904 

Senet suretidir 

18 zilkade 1317 tarihli fermanı âli mucibince Cebrail Gazali 
Efendi namı müsteariyle ihsan buyurulup ahiren şerefsadır olan 23 
ramazan 1322 ve 18 teşrinisani 1320 tarihli iradei seniydi hazreti 
padişahı hükmü âlisi mucibince sahibi hakikisi bulunduğum Galata tü
neli imtiyazının Şirketi hazıraya devredilmiş olmasından dolayı h iç bir 
gûna itirazım olmadığını mübeyyin işbu senedim Şirketi mezkûreye ita 
kılındı. 

27 ramazan 13&2 ve 22 teşrinisani 1320 

Ticaret ve Nafıa Nezareti Müsteşarı 
Mühür 

Necip Melhame 

Hükmü iradei seniyeye ve mukavelenameye muvafık ve usulü kanu-
nisnei mutabık olarak tanzim kılındığı tasdik olunur. 

22 teşrinisani 1320 

Muavin ATezareti Müşarünil^yha Hukuk 
Iiedros Müşavirliği Kefiki 

Reşad 
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N o : 2 8 — H a m i d i y e Hicaz d e m i r y o l u n u n i ş l e tme İdares inde 
b u l u n d u r u l a c a k heyeti s ıhhiyenin vezaif ine ve imletme me
m u r i n ve m ü s t a h d e m i n i m u v a z z a f a ve muvakkates in in m ü -

kel lef iyet leriyle heyeti s ıhhiyeden h a k k ı ist i fadelerinin 
d e r e c a t ı n a d a i r N i z a m n a m e 

Madde 1 — Akdesi müessiri cenabı hiJâfetpenahiden olan Hamİdiye 
Hicaz demiryolunun İşletme İdaresine mensup bilûmum memurin ve 
müstahdemini muvazzafa ve muvakkate maaşat ve ücuratmdan heyeti 
sıhhiyeye tahsis olunacak maaşal i le eczayı tıbbiye karşılığı olmak üzere 
alesseviye şehrî yüzde bir kuruş tevkif olunacaktır. 

Madde 2 — Memurin ve müstahdemini muvazzafa ve muvakkate 
maaşat ve ücuratmdan tevkif olunacak şehri yüzde bir kuruşa mukabil 
heyeti muayyenei sıhhiye memurin ve müstahdemini mumaileyhim ile 
beraber ikametgâhları mevakıften pek baid olmıyan ve nezdlerinde mu
kim bulunan efradı ailelerini meccanen tedavi vazifesiyle mükellef bu
lunacaklardır. 

Madde 3 — Tedavi olunacak memurin ve müstahdemin ile aileleri 
efradına İcabeden edvive meccanen ita olunacak ve hastalığın nevi ve 
derecesi İtibariyle tıbben İktiza eden maraza hattın .münasip bir mevki
inde ittihaz olunacak hastaneye nakil ile orada tedavileri icra edilecek
tir. Ancak aileler meyanındakİ maraza yalnız ikametgâhlarında hakkı 
tedaviden istifade edebileceklerdir. 

Madde 4 — Yevmiyeli müstahdeminden isleri başında bulundukları 
esnada hastalanıp ta muhtacı tedavi ve istirahat oldukları hat etıbbası 
tarafından ba rapor beyan ve âmiri tarafından terhis olunan ve iadeİ 
sıhhat elikten sonra müddeti tedavileri etıbba tarafından tâyin ve tasdik 
olunacak olanlara Komisyonu Âlinin 8 ağustos 1319 tarihli ve ikt yüz 
sekiz numaralı emirnameİ sâmisi mucibince tahtı tedavide kaldıkları 
müddet verniyesinin yalnız nısfı tediye olunacak ve kezalik yevmiye ile 
müstahdem bulunanların vazife esnasında eli veyahut ayağı veya azayı 
sairesinden biri sakatlanmasından dolayı hastanelerin bîrine yatırılma
ları icabedenlerin de meccanen tedavi olunmakla beraber hastalıklarının 
üç mah imtidadı halinde üç aylık yevmiyeleri ve maaşlı memurini mu-
vazzafadan aynı hale duçar olup ta tedavileri altı mah devam edenlerin 
dahi altı aylık maaşları tamam olarak tesviye edilecektir. Bu müddetler 
içinde kesbi sıhhat etmiyen hastagân veya mecruhinin maaşları hakkında 
edilecek muamele Komisyonu Âliden istizan olunacaktır. 
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Madde 5 Hastalıkları mensup oldukları işletme idaresi tabibi 
tarafından tasdik olunmadıkça hastalık bahanesiyle bilâ ruhsat mevkii 
memuriyetlerinden İnfikâk edecek memurin ve müstahdemine müddeti 
gaybubetlerine ait maaş ve yevmiye itası caiz olmamakla beraber bu su
retle olan gaybubetleri vazifelerine tesir etmiş olursa haklarında icab-
eden ceza dahi tertibolunacaktır. 

Madde 6 —- (fayı vazife esnasında kazaen cerihada r olacak veya 
eli ve ayağı sakatlanacak olanların meccanen tahiı tedavide bulunacak
ları müddetçe yerlerine diğerlerinin tâyini lâzım geldikçe verilecek maa
şa! ve üeuraiı tamamiyie hatlı âliye ait olarak bundan kendilerine bir 
masraf terettüp etmiyecekrir. 

Madde 7 - - Hastalanmalarından dol avı beravı tedavi işletme elib-
hasmın gayrisine müracaat eden memurin ve müstahdemin hastalıkla
rının işletme İdaresince nazarı itibara alınması, behemehal tdarei mez-
kûre ctibbnsının tasdikina mütevakkıftır. Haslalıklarmı İdare etib'bssına 
tasdik ettirdikten sonra masarifi kendilerine ait olmak üzere diledikleri 
etibba nezdinde tedavi olunabilirler ise de masarifi sıhhive karşılığı bu
lunan şehrî yüzde bir tevkifatı 'her halde tediveve mecbur olacak ve terki 
hi/.mct. edenlerin bıraktıkları tevkifat akçasını mütalebe ve istirdada hak 
ve salâhiyetleri olamıyacaktır. 

Madde 8 - İşbu nizamnamenin ahkâmı münderieesi. hizmeti ha
sında bulundukları esnada hastalanan veva kazaen mecruh ve sakat olan 
memurin ve müstahdemine münhasır olup hastalık veya meenıbiyetleri 
kendi sunularından yani işret ve diğerleriyle mudarebe ve mücareha 
gibi ef'ali zem ime i hususiyeden mütevellit olanlar ile frengi ve emsali 
illetlere müptelâ bulunan maaşlı ve yevmiyeli bilûmum memurin ve 
müsla'hdeminin masarifi mualecelerî tamamen kendilerine ait olacak ve 
bu gibilere tahtı tedavide bulunacakları müddetçe maaş ve yevmiye ita
sı da caiz olamıyacaktır. Ru cihetle İşletme idaresi etıbbası bir mariz 
veya mecruhu ilk muayenede evvel be evvel maraz veya cerhin sebep ve 
menşei hakkında tahkikat ve tetkikatı mükemmele ve fenniye 'bil icra 
tebevyün edecek hali mutazammın ol mariz veya mecruhun vedine rapor 
itasına mecburdur. 

Madde 9 Haltı âlide müstahdem ameliyat taburları nezdinde 
ayrıca etibba bulunduğu cihetle mezkûr taburların zâbitaniyle efradı 
işbu yüzde bir tevkifatian müstesnadır. 

Madde 1 0 — hşletme memurları maaşatından tevkif olunacak yüzde 
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bir kuruş masarifi sıhhiye karşılığı ağırca hasta veya mecruh olan veya 
men'i ihtilali art lâzımgelenlerı'n tedavilerine İtina olunmak üzere hattı 
âlinin münasip bir mevkiinde lüzumu ittihazı balâda üçüncü maddede 
gÖstererilen hastanenin masarifine dahi kifayet etmiyeceği cihetle mez
kûr hastanenin eczayı tıbbiye esmaniyle masarifi it'amiyesin-e ve hade
mesi maaşatmdan memurin ve müstahdeminden tevkif olunmakta olan 
mücazatı nakdiye hasılatı karşılık ittihaz olunacaktır. 

Madde 11 — Gerek memurin ve müstahdeminin maaşat ve ücura-
tından tevkif olunacak yüzde bir kuruşun ve gerek hastane masarifi kar
şılığı bulunan mÜıeazatı nakdiye akçasının malı be malı tevkif i vle defa-
tiri mahsiısasına kaydine ve usulü dairesinde ba senedat sarfına ve ay 
nihayetinde tevkif a t ve sarfiyat cedvellerinln bittaıızinı kontrol olmak 
üzere Komisyon muhasebesine irsaline velhasıl kâffei muamelâtı hesa
bi yesin in suiistimalden salim bir sureti muntazamad'a temin ve hüsnü 
cerevanına maiyeti ile beraber işletme miidiıi memurdur. 

6 şevval. 1322 cc Mf teşrinisani ¡320 

N o : 2 9 — Kl fal i y e t i m e m a h s u s Ley l î K ı z S a n a y i M e k t e b i n e iki 
t aks i t l e 7 4 l i r a a l ı n m a k par t iyle ev lâd ı agnivadaı ı ne l ıa r î 

t â l iba t k a i m i ü h a k k ı n d a i rade i seı ı iye 

Şûrayı Derlet Mafr'ye Dairesi Mazbatası 

Maarifi U m ı t m n e Nezaretinden biilakdim Ş û r a n Devlete havale 
buyurıılan B muharrem 1?>22 tarih ve 16 numaralı tezkere Malive Daire
sinde kıraat olundu: 

»Mealinde Levlî Kız Sanayi Meklebinirı kısmı leylisi nizanınarnei 
mahsusu mucibince yetİmelere münhasır olup tahsili hüner ve marifet 
etmek arzusunda bulunan ağniya kızları için levlî bir mektep bulunma
ması hasebiyle meccani tâlibat kemakâıı nizamı dairesinde kabul olun
mak üzere badema mektebin vüs'atine göre iki taksitte senevi on beş lira 
ücretli leylî tâlibat kaydü kabulü hakkında mukaddema sehkeden isti
zan üzerine ol veçhile ifayı muktezası hakkında şerefsünuh ve sudur bu-
yurulan iradei seniyei bazreti padişahı mantuku münifine tevfikan ol-
suretle kaydü kabul edilmekle ise de bu kere Kız Sanayi Mektepleri Mu
hasebe Memuru tarafından verilen müzekkerede vakbü hali müsait olan 
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eevat evlâdından bazılarının ücretle nehari olarak mektebe kaydı zım
nında müracaat edilmekte olduğundan bahisle senevi iki taksitte yedi 
buçuk lira ücretle nehari tâlibat dahi kabulüne mezuniyet ilası lüzumu 
dermeyan edilmiş ve bu suretle mektepte yalnız gündüzleri taam etmek 
üzere nehari ücretli tâlibat kaydü kabulü münasip görülmüş olup fakat 
küsuratça sehvi hesabı mucip olmamak üzere iki taksitte sekiz lira isti
fası daha ziyade muvafık olacağından bahisle istizan olunmuştur. 

Mektebi Sultanide bu misillû talebeden alınan ücret ile masarifi 
taamiye miktarı neden ibaret bulunduğu Nezareti Müşarünileyhadan 
sual olunarak cevaben varid olan tezkerede Mektebi Sultanide nehari ta
lebe biri nısfı dahilî ve diğeri haricî namlariyle iki kısım olup nısfı 
dahilî talebe mektepte yalnız beytutet etmemek vesair hususta leylî ta
lebe gibi muamele olunmak yani gündüz taamı ve ders kitapları ve sai-
resi verilmek üzere senevi yirmi altın ve haricî talebe ise taam etmediği 
halde senevi on ve gündüz taamiyle beraber on beş altın ücret vermekte 
ve Leylî Kız Sanayi Mektebinde gündüz taam edecekleri tayin olunan 
sekiz altın mektebin leylî ücreti olan on beş altına nispet edilmekte ol
duğu ityan kılınmıştır. 

iBu gibi mekâtipten evlâdı memleketin istifadelerinin teminiyle be
raber ücreti tedrisiye ve taamiyemn mümkün mertebe ehven olarak tayi
niyle edilecek istifadenin tevsii dahi l'âzımeden olmakla ikmali küsur 
maksadiyle nehari ücretinin sekiz liraya çıkarılmıyarak leylî ücretinin 
nısfı olmak üzere iki taksitte yedi buçuk lira alınmak şitrtiyle nehari 
tâlibat kabulü münasip görünmüş olmakla olveçhile ifayı muamele 
olunması lüzumunun Nezareti M üşanü ni levhaya havalesi tezekkür kı
lındı olbapta emrii ferman hazreti menlehülemrindir. 

24 recep 1322 ve 21 eylül 1320 

Arz tezkeresi 

Maarif Nezareti Celilesinin Şûrayı (Devlete havale olunan tezkeresi 
üzerine Malive Dairesinden tanzim ve léffen arz ve takdim kılınan maz
batada nizamnamei mahsusu mucibince etfali yetimeye mahsus olan 
Leylî Kız Sanayi Mektebine iki taksitte verilmek üzere senevi on beş 
lîra ücretle evlâdı ağniyadan dahi leylî tâlibat kabulü hususuna bilis-
tizan müsaadei seniyei hazreti hilâfetpenabî erzan buyurulmuş ve mek
tebi mezkûra ücretle nehari olarak dahi tâlibat kabulü zımnında müra
caat edilmekte bulunulmuş olduğundan leylî ücretin nısfı olmak ve yine 
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IH taksitte istifa olunmak üzere zikrolunan Kız Sanayi Mektebine senevi 
yedi buçuk Ura ücretle nehari tâli bat kaydü kabulü hususunun Nezareti 
Müşarünileyhaya havalesi lüzumu gösterilmiş olmakla olbapta her 
ne veçhile iradei seniyei hazreti hilâfetpenahî şerefmıütaallik buyurular 
İse mantuku müraifi infaz edileceği bey aniyle. 

13 recep 1322 ve 8 teşrinisani 1320 

İradei seniyeyi mÜbelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufiyle manzum âli buyurulan işbu-
tezkerei sâmİyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahî şerefmütaallik buyurulmuş olmakla olbapta. 

12 şevval 1322 ve 6 kânunuevvel 1320 

iNo: 3 0 — Hazine i Devlete ait m u h a k e m a t iç in şahade tnamel İ 
dâva vekili b u l u n m ı y a n m a h a l l e r d e veya şahadetnamemiz 

d â v a vekili İ s t ihdamına m e c b u r i y e t g ö r ü n d ü k t e b u n l a r a 
v e r i l e c e k ü c r e t i n t a r a f ı h a s ı m d a n tesviye o l u n m a k 

Üzere i l â m a t a derc i h a k k ı n d a i rade i seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Defteri Hakanı ve Orman ve Maadin ve Ziraat Nezaretlerinden bit» 
takdim tevarihi muhteJilede Şûrayı Devlete havale buyurulan iki kıta 
tezkere birleştirilerek Tanzimat Dairesinde kıraat olundu: 

Defteri Hakani Nezaretinin tezkeresinde mahlûlât ve mektumat 
cihetinden dolayı bazı eşhas ¡tarafìndan Defteri Hakani İdaresi aleyhine 
mahakimi nizamiyede ikame olunan deavinin müdafaası İçin tayin olu
nan dâva vekillerinin şahadetnameyi haiz olmadıklarından ve bunların 
Mecellei celile ahkâmına tabi bulunduklarından Ceridei Mahakimi Ad
liyede münderiç emİraamei mahsus ahkâmına tevfikan ücretlerinin tan
zim olunacak ilâmata raptolunmayıp müekkillerinden istifası lüzumu 
mahakim riyasetinden kendilerine tefhim olunmuş ve yedlerinde şaha
detname bulunmıyan dâva vekillerinin mahakime devam etmemeleri hu
kuku emiriyenin ziyamı müstelzim olacağı derkâr bulunmuş olduğu be-
yanİyle İstifsarı muameleyi mutazammın Urfa Sancağı Defteri Hakani 
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Memuriyetinden varid olan tahrirat üzerine Defteri Hakani idarelerine 
taallûk eden deavii hukukiye için şahadetnameli vekil bulunmıyan veya 
bulunup ta mevkİen ve maslahatan tevkili mahzurdan salim olamıyan 
mahallerde şahadetnamesız vekiller intihan ve tayini ve bunlara icabına 
göre emvali mahalliyeden derecatı mütefavilede ücretler tahsili zaruri 
olup işbu ücretler indelmuhakeme haksiz çıkan taraftan bittahsil ver-
lerine konmak suretiyle hasarı hazineye meydan verilmemesi de lâbüt 
bulunduğundan bizzarure istihdam olunacak şahadetnamesi vekiller 
için de ücuralı m uk tarziyen in istifası hususunun usul ittihazı hakkında 
Adliye Nezaretiyle bilmuhabere alınan cevapta Maliye Nezaretine mer
but hukuk müşaviriyle dâva vekillerine ait talimatın ellinci ve altmış 
sekizinci maddelerinde ücreti vekâletin mahkûmu aleyhlerden tahsili 
mezkûr İse de talimatı mezkûrenin ikinci maddesinde vîlâyatta ücreti 
mahsusa ile ruhsatnameli dâva vekilleri istihdam edileceği meselesi de 
musarrah bulunmuş olduğuna ve dâva vekilleri bulunmıyan mahallerde 
hizmeti vekâlette istihdam olunacak memurini muvazzafava ücret itası 
ve aşar taksiti bedellerinden icraya taallûk edecek İşlerde mahkûmu 
aleyhlerden istifa edilmek üzere yüzde bir ücroti vekâlet verilmesi husıı-
satına mütedair olarak ahiren şerefsudur buyurulan iradei seniyei haz-
reti padişahı hükmü miinifj dahi memurini mumaileyhimin biiâ ücret 
istihdam edilmemesi suretini şâmil ve ücreti vekâletin mahkûmu aleyh
ten istifa edilmesi hakkındaki fıkra ise ancak aşar tekasitiniıı marifeti 
icra ile tahsili cihetini m üstemi I olduğuna nazaran dâva vekillerine veri
len ücretin tarafı hasımdan addolunmak üzere ilâmata derci yolunda rti-
zamnamei mahsusunun ruhsalı mahsusayı İmiz olan dâva vekillerine 
bahşettiği imtiyazı kanunîsinden bunların haricinde ifayı vekâlet edecek 
olanların istiladelerinı badi olacak bir kavıı ve sarahat olmadığı ve key-
fivrt mukaddem'a Maliye Nezaretine do iş'ar olunduğu gösterilmiş ise de 
alelumum deavHe vekâlet ücuralı kanunen bilaistisna masarifi muhake
meden madud ve iicuratı mezkûrenin derecatı mahakimi nizamiyede 
masarifi sair*-ye nispetle miktarca kesreti i olduğu gibi haksız çıkanların 
bilcümle dâva masarifini tediyeye mahkûmiyet ve mecburiyetleri dahi 
Lsulü Mııhakemalı Hııkukive Kanunu Muvakkatinin yüz otuz bir ve yüz 
otuz sekizinci maddeleriyle mevaddı sairei malûmesinde alelıtlak mu
harrer bulunmuş ve taşralarca şahadetnameyi haiz dâva vekilleri nadtr 
ve ekser mahallerde külliyen mefkud olmasından dolayı devairİ resmiye 
ile eşhas beyninde dai'iniyiilvuku olan deavide lüzum vc mecburiyetine 
binaen bizzarure şahadetıtamesiz vekiller istihdam olunmakta ve bunlara 
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emvali umumi yeden derecatı muhtelif ede ücret verilmekte olup maahaza 
nizamname! mahsus mucibince mezuniyeti resmiyeyi haix olmıyan kim-
aelerin, mahakimi nizamiyede kabulü vekâletleri memnu iken salifıülbe-
yan esbabı zaruri yeden naşi şahadetnamemiz vekillerin ma hak imce ka
bulü mukaddema Nezareti Müşarünileyhaca bittensip tamimen rüesayı 
mahakime icrayı tebligat olunmuş iken bunlara ita olunan ücretlerin 

haksız çıkan tarafından bİttahsil yerine konmak üzere ilama deremden 
mahakimce imtina edilmesi hukuku hazinenin zıy&ını ve devaire karşı 
haksız çıkanların masarifi muhakemeden ma dut olan vekâlet ücretlerini 

tediyeden istisnaiyetleri devairi emiriye aleyhinde dâva ikamesi ve huku
ku hazineye tecavüz olunması hususlarında cesaretlerini tezyit edeceği 
derkâr olup bu ise kanunen ve maslahatan caiz olamıyacağından bahisle 
bu makule şabadetnamesiz vekiller ücretlerinin dahi şahadetnameyi haiz 
vekiller ücuratı gibi haksız çıkanlardan hükmen İstihsali ile hukuku ha
zinenin ziyadan vikayesi esbabının iatikmali zımnında Maliye Hukuk Mü
şavirliği Nizamnamesiyle dâva vekilleri hakkında mevzu Nizamnameye 
Şûrayı Devletçe tadilen ve mütakillen bir fıkra veya maddei nizamiye 
derç ve ilâvesi lüzumu dermeyan olunmuş ve Orman ve Maadin ve Zi
raat Nezaretinin tezkeresinde de orman hususatmdan mütevellit deavi 
İçin şahadetnameli dâva vekili bulunamıyan yerlerde tevdii vekâlet olu
nan şahadetnamesiz dâva vekilleri ücretinin dahi haksız çıkan tarafa 
tahmili ile İlâmata derci hakkında bir usul ittihazı lüzumu bildirilmiş
tir. 

Nezareti Müşariinileyhimanın iş'aratı hakkındaki mütalaa Adliye 
ve Maliye Nezaretlerinden sual olunarak alman cevaplarda nizamı mah
susunun ruhsatı resmiyeyi haiz dâva vekillerine bahşettiği imtiyazı ka
nuniden bunların haricinde icrayı vekâlet edecek olanların istifadesini 
badi olacak bir kayıt olmasiyle bİlâ ruhsatname icrayı vekâlet edecek 
olanlara verilecek ücreti vekâletin dahi tarafı hasma tahmili ücabettîği 
takdirde talimatı mahsusasımn o yolda tar&li lüzumu bildirilmiştir. 

Vakaa şahadetnameli dâva vekilleri bulunmıyan mahallerde veya 
aahadetnamesiz dâva vekili istihdamına mecburiyet göründükte o makule 
vekillere verilecek ücret haksız çıkan taraftan tesviye olunmak üzere ilâ
ma deroolunmadığı takdirde hukuku hazinenin ziyamı mucip olacağı 
derkâr ve bazı mahallerde o makule vekiller istihdamındaki zaruret aşi
kâr olup eğerçi vuku bulan iş 'ar üzerine (Defteri Hakanı Nezaretince mez
kûr talimat ile dâva vekillerine dair olan Nizamname o yolda tadil olu
narak irsal kılınmış ise de böyle b i r tedbîri muvakkat için tadili nizam* 

T. 1 C. 8 F. 8 
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dan tee beyan oiıman m e t i n ba frarfe* Sfcniye o*fî rtfîtottı mtnBaip öla-

ctfgMdtfn $Mb«deMttmerr A ta - tekî l f trolıntmıyan mahallerde veya şafva-

detrntmfesîz rflrVa Vekili Mİndaıhına mecburiyet göründükte bunlara veri

lecek ücuratın tara/ı basımdan tesviye olunmak üzere ilâmata derci hu

susuna büistizan iradei aeniyei hazreti padişahı mütAalIik ve <s*ref4»dHF 

buyuruldağu takdirde icrayı >o*bımn Adliye Nezaretine havah*rrle 4»J-

uımnb dfrrarri merkejryeye •ekrifcal i<f**M ve tfttniıhen 4iMyKt î le ehîyer 

gayri roü'lnrifcayâ feMfğhrhY BaMırye N«afe t îne havalesi tezekkür kılın

dı önSaıpia. 

12 şevval 1322 ve 6 kânunuevvel 1320 

Arz tezkeresi 

Defteri flakani ve Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti Celilele* 

rinden varit olup Şûrayı Devlete havale olunan tezkere)ef üzerine Tan* 

Uimat Dairesinden kaleme alman ve lef fen arz ve takdlhn kılınan mazba

tada şabsnVmameli Afi vs vekili bulumnıyan mahallerde veya jahadetna-

mesiz dftva vekili istihdamına mecnuriyet goriin-ofökte bunlara verilecek 

ücuratın tarafı hasımdan tesviye olunmak üzere ifâmata derci hususunun 

Adliye Nezareti Celilesine havalesi ile bilumum deva iri merkezi yere teb

ligat icrası ve vilâyat ile elviyei gayrı mülhaka ya tebliğinin Dahiliye 

NeZarti Celilesine fl^art tezekkür kılındığı dermeyan olunmuş olmakla 

oflb*pt* far n* veçhile İradei »enîyei cenabı hlfâfelpehahî *erefstrt»k 

ve sudur buyuroınfsa mamutu mihtilfi infaz edileceği beyanryle. 
17 fevval 1332 ve 21 kânunuevvel 1320 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Jtesidei desti tazim olup melfnılariyle manzuru âli buynrolsrı işfett 

tezkere! aâmiyei şadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce

nabı hilafetpenahî şerefmütaallik buyurulmuş olmakla olbapta. 

19 şevval 1322 ve 13 kânunuevvel fflO 
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N*ı 3 1 H»7rv«n«tı ehliyenH* tadadiyıe reenımm «ibfcyettne 
dair t a l i m * 

22 fevval 1322 ve 16 kânunuevvel 1329 

BİRİNCİ F A S I L 

Mevoddı umumiye 

Madde 1 — Dersaadet ve vilâyatı şahanede bulunan at, beygir, kıs
rak, öküz, manda, inek, deve, ester ve canavardan «hayvanatı ehliye» 
rettm* n a m M * senevi ehar ve merkepten Üçer kuruş istifa olunur. 

MaAfo 2 — İki yaşım ikmal etmemi* taylarla (Jffer hayvanatı eh. 
Irye yavruları resimden ırfftstesnathr. 

Matfde 3 — Umuru zlraatte kullanılan Öküz, inek ve mandanın ve 
çifte koşulan beygirin yâlnia b i r çîfti resimden muaf olur. 

ıBir şahsın bir çiftten fazla hayvanatı umuru zlraatte dahi istihdam 
edilse resimle mükelleftir. Bahçıvanlara mahsus bostan ve bahçelerdeki 
dolap beygirinin bir adedi dahi resimden müstesnadır. 

(Madde 4 — Hini tadatta çift hayvanı olduğu iddia olunroasiyle 
resimden istisna edilen hayvanatın bilâhare çift hayvanı olmadığı tebey-
yün eder ise mûceddeden reöme tabi olmakla beraber bu muamelenin 
bir hileye müstenit olduğu anlaşıldığı takdirde ashabından resmi aslinin 
istifasından sonra işbu resmin nısfı miktarında cezayı nakdî dahi alınır. 

(Madde 5 — Bir hanede ikamet eden baba oğul ve diğer akrabadan 
iki üç şahıstan her biri müsukil len kendi hesabına veya kendi mülk ve 
arazisi dâhilinde ayrı ayrı ziraat ettikleri takdirde her bir aileye ait bir 
çift hayvan resimden müstesnadır. 

Madde 6* — Esasen bazı çiftlik ashabının malı olup bir Ücret mu
kabilinde ve mezkûr çiftlik sahibi namına diğerleri tarafından umuru 
zlraatte istihdam olunan hayvanat dahi resimle mükelleftir. Resmi mez
kûr ecire alt olmayıp sahihinden istifa kılınır. Fakat çiftlik sahibinin 
ziraate mahsus bir çift hayvam resimden muaftır. 

(Madde 7 — İki şahsın bİliştirak çiftte kullandıkları birer tek hay
van resimden muaftiT. 

Madde 8 — Deva iri belediye malı olup hidernatı umumiyede İstih
dam olunan hayvanat resimden müstesnadır. 

(Madde 9 — Taraf ı Hükümeti Seniyeden kuşat ve ihdas olunan nu
mune çiftlik ve tarlaları hayvanatı resme tabî değildir. 
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Madde 10 — Gerek a sikiri şahane ve gerek jandarmadan kolağası 
rütbesine kadar olan aâbitan İle seyyar ve süvari jandarma efradının 
ve süvari polislerinin ve bamidİye hafif süvari alayları efradiyle zâbi-
tanının birer tek binek hayvanı resimden müstesnadır. 

ÎKINCÎ T ASIL 

Hayvanat* ekliye tadat ve yoklama memurlarının 
usulü) intihabı 

Madde 11 — Hayvanatı ehliye ağnam i le birlikte ve ağnam memur
ları vesatatiyle tadat olunur. B i r kazada hayvanatı ehliyenin mevcut 
ağnam kolları marifetiyle tadadı mümkün olamadığı surette o kazanın 
cesametine ve hal ve mevkiinin icabına ve havi olduğu hayvanatı ehli-
yenin miktarına göre ağnam tadat memurlarının adedi tezyidolunmak 
suretiyle idare olunur. 

Madde 12 — Hayvanatı ehliyeyi ağnam ile beraber tadat etmekle 
dahi mükellef olan ağnam tadat memurlarına ilâve edilen işbu vazife
den dolayı ağnam tadadı için talimatı mabsusasma tevfikan alacakları 
ücretten başka lüzum ve ihtiyaç derecesinde münasip bir ücret takdir 
ve tayin kılınacak ve 'bunun için alelusul kazaca tanzim edilecek bir 
kıta defteri behemehal kânunusani nihayetine kadar merkezi livaya ve 
muhasebei livaca umum sancak üzerine tertip olunacak icmal nihayet 
şubatın onuncu gününe kadar vilâyete gönderilecektir. Tadadın marttan 
evvel İcrası mütaamil olan mahallerde dahî işbu defterin tadada müba
şeret olunmazdan yirmi gün evvel merkezi vilâyete irsali esbabı temîn 
olunacaktır. 

Madde 13 — Hayvanatı ehlİyenİn tadad; için ağnam tadat memur
larına zamimeten tâyin vetabsİ3 kılınacak olan işbu ücret hayvanatı eh-
liyenin tadat ve tahsili rüsumu için tahakkukatına nispetle sarfı moicaz 
olan yüzde beşten tefrik olunur. Kaza meclisi idarelerince takdir olunan 
işbu ücreti munzama maddei sabıka mucibince tanzim edilecek defteri 
üzerine liva ve vilâyat meclisi idaresince badettetkik tasdik olunduktan 
sonra tahsis ve sarfına vilâyetçe mezuniyet ita olunacaktır. Tadat ve tah
sil muamelâtının yüzde beş derecesinde b i r masrafla ikmali meşrut ol
masına göre umum vilâyetçe nispeti mephusenin muhafazası için işbu 
yüzde beşten tadat ve tahsil masrafına mukabil her kaza için lüzum ve 
ihtiyaç mahalli nispetinde ifrazı icabeden miktarının bittetkik tâyini 
vilâyat mecalisi idaresinin takdirine mevdudur. 
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Madde 14 — Tadat memurları hayvanatı ehliyenin tadat ve yokla* 
masını hasbelicap müddeti muayyenesi zarfında İkmal edemez ise ikma
line kadar istihdam olunup bundan dolayı fazla ücret mtötalebe ede
mezler. 

Madde 15 — Emrii tahsilat (38) inci maddede gösterildiği üzere 
vesaiti mahsusaya mevdudur. Binaenaleyh tadat memurlarının muame
lâtı tahsil iyeye müdahaleleri katiyen memnudur. 

Madde lo —- Kol memur ve muharrir ve kolcularının memuriyet
lerinden her hangi bir sebeple infisal ve infildâki vukuunda bunlar hak
kında ağnam talimatının sekizinci maddesi mucibince ifayı muamele 
olunur. 

Madde 17 — Tadat kollarına icabı takdirinde jandarma neferat» 
terfik olunur. Jandarma ve tadat memurlarının ahaliden yem ve yiyecek 
ve ashabı hayvanattan her ne nam ile olursa olsun akça almaları kati
yen memnudur. Hilafı harekette bulunanlar hakkında Kanunu Cezanın 
maddei mahsusası mucibince muamelei ceaaiye İcra olunur. 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 

Tadat ve yoklama muamelâtının usulü icrası 

Madde 18 — Tadada martta başlanılan yerlerde şubat iptidasında 
ve daha evvel başlanılması mütaamil olan mahallerde dahi tadada ipn> 
dar edilmezden bir ay evvel vilâyet ve liva ve kaza merkezlerinden bil
cümle mahallât ve kuraya hayvanatı ehliyenin miktarı e m i n ile Ahba
bının esamisini mübeyyin ( J ) numara ile murakkam numune veçhile 
matbu bir cetvel gönderilecektir. Her mahalle ve karyenin muhtar ve 
heyeti ihtİyariyesi tarafından o mahalle ive karyede bulunan hayvanatı 
ehliye sahiplerinin isim ve şöhreti ve hayvanatın bulunduğu mahaller 
işbu cetvelin hanei mahsuslarına ayrı ayrı doldurulacaktır. 

(Şayet karyede türkçe yazan bulunmaz ise ahalinin kendi lisanla-
riyle imlâ ve tahriri caiz olacaktır. Mezkûr cetvel muhtar ve heyeti ih
tiyariye tarafından mühürlenerek nihayet marttan bir hafta akdem be
hemehal tabi olduğu kaza merkezine gönderilecektir. Ancak biç bir li-
sandan okuyup yazar kimseleri olmıyan kurada merkepler için bir ve 
diğer hayvanatı ehliye için bir ki iki adet miktarı rüueu ie'ar eder çetele 
tanzim olunup merkezi kazaya isal ve meclisi idareye ita olunacaktır. 
Meclisi idare mezkûr çeteleler inerine Mr defter tanzim ve muhtajrana 
tahtim ettirerek işbu çeteleler üaerine tamâm olunan defterlerle karye-



m 
Urden gelecek defatirin zirleri mührü zati ile meclisi idare heyeti tara
fından tahttim olunduktan sonra çeteleler ile beraber hıfzolunur. Muhtar 
ve heyeti ihtiyariye tarafından tanzim olunacak cetvel ve çeteleler İn ni
hayet marttan bir hafta evvel behemehal tabi olduğu kaza merkezine 
celbi zımnında memurini mülkiye ve maliye tarafından takibatı lâzıme 
icra olunur. 

Madde 19 — Hayvanatı ehliye tadat memurları bir karyede saya
cakları hayvanatın cins ve miktarını ve sahibinin isim ve şöhretini ve 
müstesna hayvanatın ciheti istisnaİyesini (2 ) numaralı numune veçhile 
matbu ve iplikleri meclisi idare mühriyle mahtum tadat defterinin ha-
nei mahsuslarına yazacaklar ve hayvanat ashabına (3) numaralı numune 
veçhile keza meclisi idare mühriyle mahtum ve renkli ve koçanlı bir ta
dat ilmühaberi ita edeceklerdir. Tadat cetveliyle ilmühaber sabit mü
rekkeple yazılacaktır. Bundan başka kâğıtlar üzerine muamele yapılması 
ve defterlerde hak ve silinti bulunması memnudur.Sehiv vukuunda hak
ketmek veya karalamak katiyen gayri caiz olup sehvi vâki okunur senette 
çizilerek üzerine doğrusu yazılmak muktazidir. 

Madde 20 —- Bi r mahallin hayvanatı ehliyesi karye muhtariyle ih
t iyar meclisinden hayvanatın tâyini sinni için lâzımgelen vukuf ve 
malûmatı haiz iki zat i le karyenin imam ve papazı Huzuriyle tadat olu
nup sayılan hayvanatın cinsi ve müstesna olanlarının ne «ihetten istisna 
edilmiş olduğu ve sahibinin İsim ve yöbretiyle Mahalli ikameti ve kar
yedeki hane numarası balâda zikri geçen (2 ) numaralı defterin hane i 
mahsuslarına geçirilir ve {i) numara ile muıakkam nü»une veçhile İl
mühaberi imlâ ve sua numarası vaaoluadnktan sonra memur ve muhar
rir tarafından birlikte mühürlenerek sahibi yedine ila kıhnaaaktır. Kar
yenin asamı ve papazı ve muhtarları dahi ayrıca defter tutup Teçhi mu
harrer üzere B a y ı l a n hayvanatı ehliyeyi senası ünerir e defteri mahsusuna 
kaydedecektir. 

Madde 21 — Hitamı tadatta memurlarla imam ve papas ve muhtar
la r tarafından tutulan defter mukabele olunur ve karye tadadı h i tan bu
lup şu kadar hayvanatı ehliye tadat olunduğu ve bundan fasla mevcut 
olduğu halde mektum addiyle ashabından c e o a alınaeağı ve başka hay
van var ise haber verilmesi a ba l a karyeye vesaiti mehsusa ile ve sürati 
münasibede tefhim ve ilân olunacaktır ve keyfiyet memur ve karye def
teri zeyline yazılıp ziri memur ve muharrirle köyün ihtiyar meclisi ta
rafından temhir olunarak memurların defteri kendilerinde ve köye ait 
defter karyede kalacaktır. 
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Mad'de 22 — Vilâyet ve liva merkezleriyle kaza merkez kasabaları 
hayvanatı ebliyesi mahalle muhtar ve heyeti iht iyariye» muvacehesinde 
usulü mahsusası veçhile tadat olunur. 

Madde 25 — B i r karye hududu dâhilinde tadat olunan hayvanatı 
ehliye meyanuıda aşiret malı olduğu halde tadat muamelesinin icrasında 
köy ihtiyarlarından maada aşair riiesası ve köy ketbjüdası da bulundu
rulup hitamı tadatta defterin ziri bunlara da tektim ettirilir. 

Madde 24 — Hayvanatı ehliye gerek tadat defterine ve gerek tadat 
ilmühaberlerine cinsi itibariyle yazılır, ist isna olunan hayvanatın âahi 
cinsiyle ciheti istisnası şer hol unu r. Tadat deÛer ve ilmühaberlerinde 
bir şahsa ait mütaaddit hayvanatla yalnız miktarı masunun toptan gös
terilmesi caiz değildir. Behemehal ecnasına göre ayrı ayrı yazılıp re
simlerinin o suretle hesap olunması içabeder. 

Madde 25 — Tadat muamelesinde ağnam ile hayvanatı eh üyenin 
birbirine karıştırı l ovası katiyen gayri candir . tşbu iki resimden birine 
ait olan evrak ve defa tir ve ilmühaber diğeri için istimal tfkınamaa» 

Madde 26 — Tadadımı ikmal eden kol memurları bil muhabere ve 
rileeek karar üzerine diğer kodun tadat ettiği hayvanatın yoklamamla 
mumm edilecektir. 

Yoklama memuru, memur olduğu kolun saydığı hayvanatı tadatta 
cari usul dairesinde yoklama ve teftiş ettikten sonra karye defteriyle 

tatbik edecek ve muvafık gördüğü surette ( 4 ) numara i le murakkam 
renkli ve koçanlı yoklama ilmühaberini İta eyliyecektir. Yoklamada 
suhur eden mektumat, yoklama ilmühaberlerinde bvskaca irae olunur. 

Madde 27 — Tadadı yoklamada ashabı hayvanata verilen ihm> 
haber koçanları merkezi kazaya götürülecek "ve (32) noi madde muci
bince tatbikatı bilicra hıfzolunaçaktır. 

(Madde #î — Hayvanatı ehliye bulunduğu kaza dâhilinde tadat 
olunur. Tadat ve yoklamaya sıra gelmezden evvel başka tarafa şevkolu-
nacak hayvanatı ehliye ashabı merbut olduğu karye tadat memuruna 
veya mensup olduğu kaza merkezîne müracaatla tezkere almağa mec
burdur ve bu veçhile tezkere almıyan hayvanatın tadat ve yoklama edil
mezden evvel mahalİ saireye imraıma müsaade olunmaz Tadat ve yok
lamadan evvel malik olduğu hayvanattan bir kısmını imrar efaıek arzu
sunda bulunan kimsenin berveçhi muharrer hayvanatı tamamen tadat 
• e yoklama <ve kendisine de tezkere i ta edileceği gibi imrar edadfgi hay-
raunt için asıl tezkeresinden ifrae ite meecaaen başka tezkere ita oluna-
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çaktır. Mükellefinin ifrazen -veya tamamen mahali saireye nakledeceği 
hayvanları için tezkere alabilmesi behemehal resmin ifasİyle meşrut 
olur. 

Madde 29 — Yoklama muamelesinin hitamından sonra tezkeresİz 
sevkolunan hayvanat kaçak addolunur ve bu kabil hayvanattan resmi 
asli alınmakla beraber işbu resmin nısfı miktarında cezayı nakdî alınıp 
ashabına yeniden tezkere verilir. 

Madde 30 — Yabancı ve geçici hayvanatı ehliyenin tadadında 
onların yabancı ve geçici hayvanatı ehliye olduğu tadaıt defterinde işa
ret olunmakla beraber miktarı ve ashabının esamisi ve gideceği mahal ta
dat memuru tarafından kaza merkezine bildirilecek ve resmi derhal is
t ifa olunacaktır. 

ıMadde XI — Memaliki ecnebİyeden bilvürut resmi gümrüğü veril
miş olan hayvanatı ehliye resimden müstesnadır. Bu kabil hayvanatın 
sureti istisnası Ağnam Talimatının yirmi beşinci maddesi ahkâmına tev-
fik.olunur. 

Madde 32 — Şubatta kura ve mahallâta gönderilip muhtarlar tara
fından imlâ olunan defterler ile tadat memurlarının tanzim eyledikleri 
defter ve yoklama memurları tarafından verilen yoklama ilmühaberleri 
koçanları kaza merkezine celp ve yekdiğerine tatbik ve mukayese ve mü-
bayenet görüldüğü halde derhal tahkikatın* iptİdar olunur. Her karyede 
sayılan hayvanatı ehliyenin ecnas ve miktarını ve miktarı müstesniyatım 
ve tahakkuk eden miktarı rüsumunu ve adedi mektumatmı müheyyİn 
(5 ) numaralı numune veçhile kaza namına b i r hulâsa tanzim olunacak
tır. Defterin zirine tatbikattan hasıl olan netice ve icra edilen tahkikat 
tahrir ve eğer muvafık ise muvafık olduğu şerh verilerek meclisi idarei 
kazadan zat mühriyte tahtım olunur. Hayvanatı ehliye tadat kaza icmal
leri üç nüsha olarak tanzim ve bir i kazada hıfzolunup diğer iki adedi 
Üva merkezine gönderilir. 

(Madde 33 — Livanın merkez kazasına ait defter üzerine tanzim 
edilen cetveli mülhak kazalardan gelen cetvel ile birleştirilerek üç nüsha 
üzerine (5) numaralı numune veçhile umum liva İcmali tanzim olunup 
bu icmallerin b i r nüshası merkezde ve diğer ikinci nüshası kaza cedâvili 
i le beraber vilâyete ve yalnız umum liva üzerine ve üçüncü nüshası Teç
hizatı Askeriye Nezaretine gönderilir. 

Madde 34 — Vilayet dahi merkez kazasiie mülhak kazaları bir Hva 
it ibar ederek vilâyet merkez sancağı namına tanzim edeceği tadat icmal 
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defteriyle elviyei mülhakadan alacağı tadat icmallerini birleştirip mer
kez rve ımültbakat Hva tahakkuka tını ayrı ayrı gösterir surette umum vilâ
yet namına (5 ) numaralı numune veçhile tanzim edeceği cetveli Teç* 
hizatı Askeriye Nezaretine gönderecektir. 

Madde 35 — Tadat cetvelini miadında tanzim ve Teçhizatı Askeriye 
Nezaretine isal etmiyen muhasebeci ve defterdarlar hakkında karan mah
sus veçhile katı maaş vesair mürettep olan ceza tatbik olunur. 

DÖRDÜNTÜ F A S I L 

Mektumat 

Madde 36 — Her -ne suretle olursa olsun tadattan kaçırılan hayva* 
natı ehliyeden resmi asli alındıktan sonra bir nısfı da ceza olarak istifa 
olunur. Ahssolunan işbu cezayı nakdinin nısfı meclisi idarenin tasdikiyle 
ba senet muhbirine İta ve nısfı diğeri Teçhizatı Askeriye Nezaretine bil-
İrsal irat kaydedilir. Ancak tadat ve yoklama muamelâtında alâkadar 
olanlara ihbariye verilmez. 

Madde 37 — Hayvanatın keiminde alâkadar olaii tadat ve yoklama 
memurları ve muhtarlarla mahall'ât ve kura heyeti İhtiyariyesi hakkında 
nruamelei kanuniye icra olunur. 

BEŞİNCİ F A S I L 

Usulü tahsil 

Madde 38 — Hayvanatı ehliye rüsumu ağustos gayetine kadar ikmal 
olunmak şartiyle ücreti maktu* ile tayin olunan muvakkat ve mükeffef 
tahsildarlar marifetiyle cibayet olunur. 

Madde 39 — Dairei tahsil iyesi dâhilinde bulunan hayvanatı ehliye 
rüsumunu miadı muayyeninde cibayet edemi yen tahsildtran tahsilat İle 
iştigal edeceği fazla günler için başkaca ücret mütalehe edemezler. 

Madde 40 — Hayvanatı eh üyenin tadat ve tahsili rüsuma için (13) 
üncü madde mucibince hasılattan yüzde beş sarfı mticas olup işbu yüsde-
beşten tadat masrafı hadettenzil bakiyesi umuru tahsil iyede istihdam olu
nacak tahsil darana ita olunur ve tahrildaranm alacağı ücreti maktu» 
tadat ücuretı misillû munhaıran vilftyst meoalisi idaresinin takdirine 
muhayyeldir. 
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Madde 41 — (Muhtaran erorü tahsilatta tahsildarana muavenet iera-
siyle mükelleftir. Muhtaran tahsildaranın teshili umuru emrinde sebkede-
cek meaaisine mukabil (42) nci maddeye tevfikan naili mükâfat olur. 

Madde 42 — 'Bir kazanın hayvanatı ehliye resmî ağustos gayetine 
kadar b i r akçası bakayaya kalmıyarak tahsil olunduğu surette Ağnam 
Talimatının 37 nci maddesinde memurini mülkiye ve maliye ile Mühta-
rana tahsis olunan ikramiye derece ve nispetinde mükâfat ita olunur. 

Madde 43 — Umuru tahsiliye bilhassa memurini mülkiyenin nezaret 
ve mesuliyeti tahtında cereyan eder. Memurini maliye dahi içbu tertibin 
sureti tahsil ince nizamname! mahsus hükmünü bihakkın icra ve takip 
ile bir akça bi le bakayaya bırakmamağa itina edecek ve bu hapta tekâ-
sülü sabit olanlar mesul olacaktır. 

Madde 44 — Memurini mülkiye ve maliyenin aidatı tahsiliyeve 
mahsuben akça almaları hakkındaki memnuiyet bakîdir. Ağustostan ev
vel i n f i a l i vuku bulan memurinin müddetine ait aidatı tahsiliyeyi ala
bilmesi halefinin tahsilatı ikmal etmesiyle meşrut olar , ikmal olunma
dığı surette ne kendisine ve ne de halefine bir gey verilmez. 

ALTINCI F A S I L 

Hayvanatı ehliyettin suret ue usulü İstisnan 

Madde 45 — »İki yaşım ikmal etmemiş olan tay vesair hayvanatı 
-ehliye yavruları tadat memurlarîyle tadat işinde bulundurulan muhtar 
ve ihtiyar heyeti âzası ve karyenin imam ve papazı kararİyle istisna olu
nur. Gerek ashabı hayvanatın bu haptaki iddiası ve 'gerek mezkûr heye
tin ademi ittifakı haJûade ihtilâfı Vâki Hükümeti mnhaliiyenfc intihap 
ve havale e&cejgi ebİi hibre veaataüyle faslolunur. 

Madde 46 — Umuru ziraatte İstihdam olunan bir çift hayvanın re-
Aundeo istisnası hftktondn heyeti ihtiyariye tarafından verilecek mazbata' 
l*r zneclisi k U r « * tetkik ve ashabı hayvanatın sür ada o olduğu tasdik 
•olum*r. 

Madde 47 — dCura ve mahallât ühtiyarlariyU heyeti idare ve alâka
dar o lsp diğer memurin İşbu talimat mucibince müstesna olan hay 
vanau ehliyenin tayini esnasında kemali dikkatle ve hakkaniyet daire
sinde hareket edecekler ve bu bapta ahalinin ızrarı veyahut suiistimal 
yolunda vuku bulacak muameleden dolayı haklarında bilâ jmhal şeda-
den roücazat olunacaktır. 



Madde 48 — Badettackt sirkat olunup istirdat olunamıyan ve muh-
terik ve afattan bir şey isabetiyle ve ileli sâriyeden bir hastalıkla fevt 
olan hayvanatın Hükümeti mahalliyeden ba mazbata Teçhizatı Askerîye 
Nezaretine vuku bulacak iş 'ar üzerine kaydı terkin edilir. Hükümetçe 
aide edilip ashabına iade olunan hayvanatı ehliye tekrar resimle mükel
lef olup bu misillû hayvanatın tashihi kaydı için keyfiyet Nezareti a i l e 
sine bildiri l ir . 

Y B D t N C t F A S I L 

Pazar mahalleriyle salhanelerde icra olunacak takyidai 

Madde 49 — Salhane ve kasaphanelere sevkolunan hayvanatı ehli-
yeden tezkeresiz olanlar resmi asli ve eczayı nakdisi alınmak üzere Hü-

itâmetî mahalliyeye sevkolunur. 

S E K İ Z İ N C İ F A S I L 

Hayvanatı ehlvye resminin, mahfuziyet ve mavunalehine hasrı 

(Madde 50 — Teçhizatı askeriye hasılatı meyenına dâhil olan hay
vanatı ehliye rüsumunun mavuzıalehinjn <g&yriye: sarfı memnu ve nakden 
tesviyesi mecburi olup hazinei celilede olan matlubat ile ienayı mahsubu 
katiyen caiz değildir. 

•Madde 51 — (Memnuiyetİ vakıa hilâfında hareket «den mcraurifti 
maliye vesaire hakkında Teçhizatı Askeriye Talimatının (13) üacü mad
desi mucibince takibatı kanuniye icra olunur. 

Madde 52 -^Hayvanatı ehliye hası Latin ı ıina^mıııalehimn gayriye sarf 
«den memurini 'maliyeye tekaüt ve'aidatı sairede olduğu ıgibi beraat maz
batam Yerilmez. 

:Madrfc 53 — Canavarlar usulü mersiyesi dâhilinde kemafİssabık ha

zinei maliye memurları tarafından tadat ve resmi istifa olunur. Ancak 

hu resim ahiren on kurusa bi l iblâğ hayvanatı ehliye meyanma dâhil ol-

düğundan miktarı zam Teçhizatı Askeriye Nezaretine aittir. Binaenaleyh 

memurini maliyece zamaîm miktarı doğrudan doğruya Teçhizatı Aske

riye Nezaretine göderileeektir ve ( S I ) inci madde mucibince dahi jsbu 

zammın mahfuziyeti ve nakden tahsili Aâfcıaodlr. 
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DOKUZUNCU F A S I L 

Dersaadet tahsilaaranının intihap ve vazaifi 

Madde, 54 — Dersaadet'te bulunan hayvanatı ehliye mükeffel tah
sildarlar vesatatiyle tadat ve rüsumu dahi bunlar marifetiyle tahsil olu
nur. 

Madde 55 — Dersaadet ve bilâdı selâse on dairei tahsİliyeye taksim 
olunup her dairei tahliliye lüzumu kadar tahsildar ile idare olunur. 
Umum tahsildarlar bir merkez kâtibi maiyetinde bulunur. 

'Madde 56 — Tahsildarlar l isanı resmü Devlete âşinâ ve okur yazar 

ve defter tutmağa muktedir ve Devlet memuriyetine tayin için evsaf ve 
şeraiti matlubei kanuniyeyi haiz şayanı itimat kimselerden intihap olu
nur. 

IMadde 57 — Merkez kâtibi altı bin ve diğer tahsildarlar beşer bin 
kuruş derecesinde kefalet vermeğe mecburdur. Kefili vefat veya istifa 
eden ta'hsildaran kefil irae edinciye kadar ifayı vazife edemez ve bunlar 
on beş gün zarfında tecdidi kefalete mecbur olup bu müddet zarfında 
kefil tedarik edemedikleri takdirde yerlerine diğeri intihap olunur. 

Madde 58 — Vazîfn tadat ile de mükellef olan tahsildaran mart 
iptidasında dairei tahsiliyesi dâhilinde bulunan bilumum mahallat « in
mesine bilmüracaa mahalle dâhilinde kimlerin ne cins hayvanatı bulun
duğunu tahkik ile hayvanatı mezkûreyi ecnasına nazaran ( l )numara ile 
murakkam matbu cetvelin haneİ mahsuslarına kayıt ve imlâ edecek ve 
defteri mezkûr mahallenin imam ve muhtarı tarafından mühürlenerek 
tahsildara tevdi olunacaktır. 

Madde 59 — Muadditler muamele! tadadiyeye işbu tadadı evvel 
cetvellerini esas ittihaz ederek ashabı hayvanata müracaatla buldukları 
hayvanatı tadat ve hayvanatı mezkûreyi enva ve ecnasına göre (6 ) nu
maralı matbu tadat defterinin hanei mahsuslarına kayıt ve imlâ ile be
raber ashabı hayvanata dahi derhal (3 ) numaralı matbu tadat ilmüha
berini teslim r e ita.eyliyeceklerdir. 

Madde 60 — Muadditler muamelei tadadiyede eimmenin malûma* 
tına müracaatla imlâ edecekleri cetvellerden başka yük ve binek ve kira 
arabalariyle keza her nevi yük ve binek ve sürücü hayvanatının ecnas 
ve miktarım ve ashabının esamisini rmîbeyyin Şehremaneti Esnaf Kale
minden alınacak defterlere dahi müracaat ve icrayı tatbikatla muamelei 
tadadiyenîn kemani hakkına ifasına itina edeceklerdir. 
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Madde 61 — Şehremaneti Esnaf Kaleminden alınacak mephusuanh 
defterin Nezaretçe tadada başlanmamdan bir ay evvel celbi esbabına te
vessül olunur. 

Madde 62 — Merkez kâtibi tadadın hini icrasında devairi tahsiliyeyi 
devir i le tadadın büsnü icrasına nezaret edeceği gibi muamelâtı vakıa
nın icabı halinde emrü teftişi için dahi müstahdemini Nezaretten memu
rini mahsusa tayin ve izam olunur. 

Madde 63 — Tadadı hitam bulan bir dairei tahsiliye hayvanatı eh-

liyesi (Nezaretçe tayin olunacak diğer dairei tahsiliye memurini tare-

fından tahkikat suretiyle yoklama olunur. 

(Madde 64 — Tadadı ikmal olunan bir dairei tahsiliye dâhilinde bu
lunan hayvanatı ehliyenin tahsildarlar vasıtasiyle tahsili rüsumuna der
hal İptİdar olunur. Rüsumu istifa olunan hayvanatı ehliye ashabına (4) 
numaralı matbu makbuz ilmühaberi ita edilecektir. 

Madde 65 — 'Hayvanatı ehliye rüsumu mutlaka matbu makbuz il
mühaberi mukabilinde istifa olunur. Senedatı âdiye ile tahsili rüsum 
katiyen memnudur. Hilafı memnuiyet hareket eden memurini tahsiliye 
derhal azlolunur. 

Madde 66 — Tahsilatı vakıa tahsildarlar tarafından (5) numaralı 
tahsilat defterine gümü »gününe kayıt ve ertesi güne kadar behemehal 
Teçhizatı Askeriye Nezareti 'veznesine teslim olunacaktır. 

Madde 67 — Tahsilatı hilafı emir nezdinde alıkoyan veyahut tahsi
latı defterine günü .gününe kaydetmeyİp açıkta bırakan tahsildaran 
mesul tutulur. Teehhürü vâki suiistimal maksadına müstenit olur ise 
müsebbibi hakkında mucibi azil olur ve takibatı kanuniye icra olunur. 

Madde 66 — Dersaadet'te bulunan salhanelerle pazar mahalleri her 
gün bilmünavebe tahsildarların nezaret ve murakabesi altında bulunur. 
Buralarda zeph ve füruht edilecek hayvanatın rüsumu alınmadıkça zeph 
ve füruhtuna müsaade olunmaz. 

Madde 69 — Tadat ve tahsil muamelâtında tahsildaran hini hacette 
memurini belediye ve zabıtanın müzaheret ve muavenetine mazhar 
•olurlar. 

(Madde 70 — işbu talimatın icrasına Teçhizatı Askeriye ve tenfizi 
ahkâmına Maliye ve Dahiliye Nezaretleri memurdur. 



No: 3 2 — S e n i n i sabık* Ue 1 3 3 0 senesi Pujaaaan I emlâk veres ine 
m u k a b i l surca ve sergileri» t a n k k n M ve anadasaAnı 

h a k k m d a i r ade i seniye 

Mettisi Mahsus* Vükelâ Mazbatan 

Der saadet emlâk vergisi bakayası miktarı kteUiye baüğ obap ba-
zinei celilenin şu muzayakalı zamanında böyle külliyetli bakayanın na. 
tahsil kalması tecviz olunamıyacağından tesri ve temini tahsilat için 
iktrzft «den tedbbfrin İttihazı hakkında sebkeden İş'ar üzerine (Nezaret 
'IVftisteşan nre Dersaadet Vergi idaresi !Müdür ve (Muavininden müteşekkil 
heyet tarafından kaleme alınan Mütalâarmmenrn leffıyie icrayı icabına 
dair Maliye Nezaretinden mürsal tezkere melfufiyle meyane* beadegâ-
nemizde kıraat olundu. Mezkûr mütalâanamenin «şa l inden müeVebaak 
olduğu üzere kuyudu mevcudeye nazaran üersaadefc emlâk vergisi baka
yasının miktarı sahihini tebeyyün ettirmek kabil olmayıp ancak hazİnel 
celilenin zikrolunan vergiden az çok matlubu olduğu bedihi olmasına 
binaen kuyuvha mevcudei hatrnerrin bir miktar masarif bil ihtiyar ısla-
hlyle beraber gerek mezkûr bakayanın ve gerek dâhili muvazene olan 
senei biliye vergisinin tesrii tahsili için badesin vergi mahsuba tının kül
l iye» ilgaaiyle yalnız ashabı emlâkten maaış sahibi olanların kendi nw-
asiyle s ı r f kendisine ait olan emlâk vergisinin irat ve masraf olunmasına 
hasrı ve tahsildarlar adedinin tezyidi ve takibatı mütemadiye icraaıma 
dair tahsildarlara mahsus bir talimat tanzimiyle ifayı vaeife etti* 
rilmesİ ve tahsildar maaşlarının muntazaman itası ve Şehremaneti esa

sen vuku bulacak tahsilata bairadei serriyei hazreti padişah! müşterek 
olmasiyle Emaneti Müşarünileyhaca da memurini »idesi canibinden 
hem tahsildarlara hem de devair memurlarına emrü tahsilatta muaveneti 
tazime ve fliliyede bulunulmam ve şu kadar ki tahsilatın nakde hasrı 
mİsillû bir muamelenin defaten mevkii icraya vaz'ı muvafık «lamıyaca-
ğından bu senelik işbu teşrinisani iptidasından kânunuevvel gayesine 
kadar sabıka ve haliyeden deyni bulunanların yüode kırkı nakit ve-
altmışı suret ve sergi ve kânunusani iptidasından şubat nihayetine kadar 
yüzde ellisi nakit ve ellisi kezalik suret ve sergi ile mahsup ve gelecek 
1321 senei maliyesinden itibaren yüzde kırk ve elli nakit ve küsurunun 
sergi alınması suretinden sarfı nazarla ashabı maaşın kendisine alt asa
lak vergisinin kendi maaşiyle mahsubu suretinden başka bir cihete gi
dilmemesi lüzumu beyan olunmuş ve Dersaadet emlâk vergisinin vaktü 
zamaniyle tahsili icabı hal ve maslahattan ve sureti maruzanın icrası bu 



ntaİaaJm İnausUtnt d*lıkH edecek «ri\Mrden !Wltmmtr$ ohrp ancak mb-
ameto mdhsuhry#«iıj mm«Jın emlltti itffiyett '•ergisine' hâstı veTgi 
bakayasından bir kısftnfttft y$öe tâftslî *e* lmm*uf* ortfnamaması ve ashabı 
emlâkin vergi tediyatıaca şimdiye kadar nail loiduğu teshilâttan mahru
miyetini istilzam edeceğinden muvafık olmamasiyle ashabı maaşın mü-
taeUikitjad ait emlâk volisinin euretı riuhrtbtr Mklnüda tttfinattr meri 
olan usulün icrası** dvvlta ile* tmteaelet saltefcfa tfata nmtunda hmm* 
reli Mfiyaeum levhaya aacMtaiyst itasiyle bereler Ebttaeit Uttşarünllty-
hcya teblifcak »raAron Dahiliye Nezaretine karttflesi ttttekbüf t e Mfftp 
ve Beltfttuikir tekkere ve mütet t*a*ae hfte* ara **e takdim kılıftık i*e af 
olbapta. 

n rmnmm 1822 v» n uşttıtisMi îtto 

Arz le*h*rmt 

Dersaadet emlâk vergi bakayasının külliyetli miktara baliğ ctüf» 

bunun na tahsil kalması tecviz olunamıyacağından tesri ve temini tah

silat İçin iktiza eden tedabirin ittihazı hakkmda sebkeden iş'ar üzerine 

teşekkül eden komisyon tarafından tanzim olunan mütalâanamenin lef-

fiyle Maliye "Nezareti CelileSmderv Vfofit olan tezkerfe Meclisi Mahsusu 

Vükelâda ledelklfae cereyan eden muzakerata tevfikan kaleme alınan 

mazbata melfufiyle a n ve takdim dlunraUÇ olmakla olbapta her ne veç

hile iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî şerefmütaallik buyurulur ise 

matuku müniifi infaz edileceği beyaniyle. 
22 ramattth. 13İ2 ve 1? UşriMmm İSİO 

İtadeİ seniyi tnübelliğ kâtni} 

Reeldei desti t teim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın raaebatai ma-

rtttesı re melfufiyle mensuru ali bu vurulan ljfcu teakerei »âmiyei sada-

fetpehahllfiri Üzerine mucibince iradei senlyel cenabı hilâfetpenahî şe-

refsudur buyurulmuş olmakla olbepta. 

26 fevval 1322 im 29 kânunuevvel 1320 
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N o ı 3 3 — SeUbJk, Mana*tır ve Edirne Vilâyetlerinde müteşekkil 
iMah akimi Fevkalâdeden verilen idam hükümlerinin hemen 

icrası hakkında îradei seniye 

17 şevval 1322 ve 21 kânunuevvel 1320 

Bulgaristan Komiseri Paşa Hasretlerinin üç gün evvel Rus Konso-
losuyla vuku bulan mü Kaka U esnasında Mumaileyhimin b i r takım serse
rilerin fesatpişelere kapılamaması temin edilmek Üzere mahkûminm 
alenen salp ve idam edilmeleri pek müessir bir tedbir olacağını beyan 
eylediğine dair 'Komiseri Müşarünileyhten gelen tahriratın takdimini 
mutazammın residei desti tazim olan 26 şevval 1322 tarihli tezkerei hu-
susiyei sadaretpenahileri manzuru âli buyurulmuş velmumaileyh Konso
losun ifadei Vakıası nefsülemre pek muvafık olup o ıgibi mahkûmîn hak
kında mahakiımce tertip olunan mücazatı kanuniyenin siyaseben ve he
men icrası lâzırageleceğinin şeref sudur buyurulan iradeİ seniyei cenabı 
hilâfetpenahî .mantuku celiline tevfikan tebliğine iptidar kılınmış ol
makla olbapta. 

N o : 3 4 — M e m u r i n i Mal iyenin sure t i int ihabat 
ve t erakkryat ı h a k k ı n d a n i z a m n a m e 

2 zilkade 1322 ve 26 kânunuevvel 1320 

Madde 1 — Memurini Maliye İntihap Komisyonoı Maliye Neza
retinin tahtı riyasetinde altı azadan mürekkep olacaktır. 

Madde 2 — 'Komisyon âzası Meclisi Mal iye reisi v e Muhasebei 
Umumİyeİ Maliye muhasebecisiyle Divanı Muhasebat ve Meclisi Maliye 
âdâlarından ikişer zat olmak v e bu azadan bulunan zatlar her sene teb
dil edilmek üzere dairelerince intihap ve bilistiaan eerefsudur buyuru-
lacak iradei seniyei hazreti hilâfetpenahî 'üzerine tayin olunurlar. Maliye 
Sic i l l i Ahval Kalemi , heyetiyle bu Komisyonun maiyetinde bulunacaktır. 

Madde 3 — Komisyon haftada bir defa ve lüzumunda daha ziyade 
içtima edecektir. Komisyon Heyetinden beş zat mevcut olmadıkça karar 
verilemez. Maliye Nazın bulunamadığı halde Maliye Nezareti Müsteşarı 
Komisyona riyaset eder. Müzakere olunan mevada ittihat veya ekseri
yeti ara ile karar verilir, tesavii âra vukuunda reisin bulunduğu tarafın 



129 

reyi tercih olunur ve reyi hafiye müracaat olunmaksızın cereyan edecek 
müzakerede ekseriyete muhalif olanların rey ve mütalâaları Zabıt Ceri
desine ve talepleri vukuunda kararı havi yazılacak mazbataya dercedilir. 

Madde 4 — Komisyonun umuru tahririye ve kaydiyesi Maliye S i 
cil l i Ahval Kalemi müdür ve muavini tarafından rüyet ve icra edilecek
tir. Sicil l i ahvale ait vukuat i le Komisyonun umuru tahririye ve kaydi
yesinin sürat ve intizam dairesinde devamı cereyanı için Komisyonca 
her bar teftiş olunacak ve ıslah ve ikmali nevakısına lüzum göründükçe 
bittezekkür Maliye iNezaretince icabı İcra olunacaktır. 

Madde S — Hazİnei Maliye rüesayı memurini ile zâbitan ve ketebei 
aklâmı ve veznedarların intihap ve tâyinleri Nezaretin Nizamname! Dâhi
lisi ahkâmına tabidir. iMekâtibi idadiye şahadetnamesini hâiz olmıyanlar 
Hazinei Celile aklâmina ve fvilâyat muhasebe ve tahrir kalemlerine ka
bul olunamaz. Vilâyat ve elviye muhasebe kalemlerine mekâtibi mezkûra 
mezunlarından talip bulunmadığı halde bilimtihan İntihap Komisyo
nundan alınacak mezuniyet üzerine hariçten diğerinin kabulü caiz olur. 

Madde 6 — Vilâyatı Şaban© mal memurları derecat ve sunufu 
âtiyeye taksim olunmuştur: 

Dereceİ ulâ 

Sınıfı evvel : [Birinci Sınıf vilâyat defterdarları 
» sani : ikinci » » » 
> salis : Üçüncü » » » 

fDerecei saniye 

Sınıfı evvel: Elviyei gayri mülhaka ve birinci sınıf livalar muhase
becileri ve birinci sınıf vilâyatm muhasebe mümeyyizleriyle tahrir mü
ftüleri. 

Sınıf ı sani : İkinci sınıf l ivalar muhasebecileri ve ikinci sınıf vilâ-
yatın muhasebe mümeyyizleriyle tahrir müdürleri, 

Sınıf ı sa l is : Üçüncü sınıf livalar muhasebecileri ve üçüncü sınıf 
vilâyatın muhasebe tmlümeyyizleriyle tahrir müdürleri. 

Dereceİ salise 

Sınıfı evvel: Birinci sınıf kazalar malmüdürieri ve vilâyat muha
sebe mukayyitleri ve liva muhasebe başkâtipleri ve liva vergi memurları 
ve vilâyat tahrir idareleri mizan kâtipleri, 

T . ı c. • F . 9 
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Sınıfı sarıi: ikinci sınıf kazalar mal müdürleri, 

Sınıfı sal is: Üçüncü sınıf kazalar malmüdürleri ve vilâyat muha
sebe mukayyit muavinleri ve liva muhasebe mukayyitleri, 

Sınıfı rain: Malmüdür muavinleri ve tahsilat müfettişleri ve bâlâ
daki sunuf haricinde olan vilâyet ve liva ve kaza muhasebe ve mal ve 
vergi kalemleri ketebesi, 

Sınıfı mahsus: Sandık eminleri ve tahsildarlar. 

'Madde 7 — Mektebi Mülkiyei Şahane mezunları Hazinei Celile veya 
vilâyatı şahane muhasebe kalemlerinde muvazzaf ve gayri muvazzaf 
olarak üç sene müddet istihdam olunduktan sonra mektebi mezkûr şaha-
detnamesiyle istihdam olundukları mahaller rüesası tarafından verilen 
şahadetname ile tebeyyün edecek iktidarlarına göre derecei saniyenin 
sınıfı şalisinde olan mal memuriyetlerine ve Mektebi Sultaniden vemekâ-
tibi idadiyedetı mezun olanlar kezalik Hazinei Celile veya vilâyatı şa
hane muhasebe kalemlerinde üç sene istihdam olunduktan sonra kezalik 
mektep ve istihdam olundukları kalemler rüesası tarafından verilen şa
hadetname ile tebeyyün edecek iktidarlarına göre derecei salisenin bi
rinci ve ikinci ve üçüncü sınıflarmdaki malmüdürlüklerine intihap olu
nabileceği gîbi derecei mezkûrenin sınıfı rabii memuriyetlerine talip ol
dukları halde tercihan intihap ve tayin olunurlar. 

Madde 8 — 'Badema Mektebi Mülkiyei Şahane ve'Mektebi Sultanî 
ve mekâtibi idadiye ve Darüşşefaka mezunlarından başkası sandık emin-
Hği ve tahsildarlıklardan maada mal memuriyetine tayin olunamaz. 
Fakat elyevm müstahdem bulunanların İşbu nizamname mucibince hakkı 
terfileri bakî olduğu gibi Hazinei Celile şube müdürleriyle Divanı Mu
hasebat sınıfı evvel mümeyyizleri kıdem ve ehliyetleri taayyün edecek 
haysiyetlerine göre derecei ulanın sınıfı sanî ve şalisine ve Hazinei Celile 
şube müdür muavinleri ve Divanı Muhasebatın sunufu sairesi m'ümey-
yizleriyle Meclisi Maliye ve Hazinei Celile aklâm mümeyyizleri ve Zi
raat Bankası idarei merkeziye muhasebe mümeyyizleri kezalik kıdem ve 
ehliyetlerine göre,derecei saniyenin sınıfı evvel ve sanisine intihap edile
bilir. Ziraat Bankasının müfettişleriyle vilâyat merkezlerindeki şube mü
dürleri derecei saniyenin sınıfı sanisine ve mezkûr bankanın liva mer
kezlerindeki şube müdürleri derecei mezkûrenin sınıfı şalisine ve kaza 
merkezlerindeki şube memurları kıdem1 ve ehliyetlerine göre derecei sali
senin sınıfı evvel ve sani ve şalisine intihap olunabilirler. 
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Madde 9 — Sunufu mııharrirenin birinden onun yukansındaki sı
nıfa tâyin olunabilmek için aşağı sınıfta lâakal iki sene kat'ı maaş ceza
sına uğramaksızuı hizmet etmek iktiza eder. Ondan maada dereoei sali
senin sınıfı evvelinden derecei sanivenin sınıfı «alisine irtika etımek için 
Mektebi Mülkiyeİ Şahane mezunlarından maadasının Divanı Muhasebat 
dairesinde müteşekkil komisyonu mahsusunda imtihan vermeleri lanın
dır, işbu komisyon 'Divanı Muhasebat ve Meclisi Maliye âzasından birer 
zat ile Muhasebeİ Umumiyei Maliye muhasebeci muavini ve Divanı Mu
hasebat mümevyizlerinden iki zattan mürekkep olacaktır. Meclisi Mali
yeden tâyin olunacak âza Maliye Nezareti tarafından ve Divanı Muhase
bat âza ve mümeyyizlerinden tâyin olunacak zeval Divanı Muhasebat 
reisi tarafından İntihap olunarak her sene tebdil olunacağı gibi bunların 
tekrar intihabı da caiz olacak ve Divanı Muhaseb.it âzasından müıttahap 
olan zat bu komisyona riyaset edecek ve icra kılınacak İimti'han için bir 
program tertip olunacaktır. 

Madde 1(1 - Vilâyat merkezlerinde defterdar ve muhasebe mümey
yizi ve tahrir müdürü vc elviyei gayri mülhakada muhasebeci ve mu
hasebe başkâtibi ve vergi memurundan mürekkep bir komisyonca lercü-
meiıhalleri şayanı kabul görülüp de bİlİmti'lıan ispatı ehliyet edenler 
derecei salisenin sınıfı rabüne intihap ve tâyin olunurlar. Bu imtihan
ların programı Divanı Muhasebat Dairesinde müteşekkil komisyon tara
fından tertip ve irsal olunur. 

Madde 11 — Derecei ulâ ve saniye memurları birinci \ e ikiııri mad
delerde muharrer intihabı Memurini Maliye Komisyonu tarafından in
tihap «olunup Memurini Mülkiye Komisyonunun karariyle ha İradei se-
niyei hazreti padişahı tâyin olunurlar. 

Madde 12 — Derecei salisenin sunufu erbaasınca hakkı terakki do
kuzuncu maddenin fıkrai evvelisi hükmüne ve derecei mezkûre sınıflarına 
yeniden intihap olunmak hakkı yedinci madde hükmüne- tevfikan tahak
kuk eyliyeceğinden derecei mezkûre sunufunca terfian veya müceddeden 
liva muhasebecileri tarafından intihap olunan memurların tercümeihal 
evrakıyle beraber alelusul tanzim olunacak İntihapnameleri vilâyat def
terdarlıklarına irsal ve oralardan dahi Maliye Nezaretine inha olunup 
Meclisi Maliyece evrakı mezkûre bîttetkik tasdik ile intihap komisyo
nuna ita ve komisyonun tensİbiyle memuriyetleri icra olunur. Açıktan 
kimse sunufu mezkûreye. intihap olunamaz. Ancak bir liva dahilindeki 
kazaların derecei salise sunufu müstahdemini maliyesi arasında hakkı 
terakkiyi ihraz etmiş veyahut hakkı terakkiyi haiz olanlardan mütesel-
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silen açılacak memuriyete mahallinde mekâtibİ idadiye mezunlarından 
İntihapname ahzeylemiş kimse bulunmadığı halde liva muhasebecisi 
tarafından vilâyet defterdarlığına müracaatla hukuk ve evsafı mezkûreyi 
haiz meır.ar talep olunarak vilâyetçe maddei sabıka mucibince bilımtihan 
intihap ve tâyin olunacaktır. 

Madde 13 — Sandık eminleri tercümeihallerine usulen ve nizamen 
kesbi istihkak eyledikleri halde kemakân iki sene müddetle tâyin olu
nurlar. Ancak bunlar badema memurini daime sıfatİyle yüzde beş ve 
farkı terakki ita ederek nizamen hakkı tekaüde müstehak olacakları gibi 
memuriyetlerinin ikinci senesi hitamında munfasıl addolunarak on gün 
zarfında hesabı rüyetle usulen beraeti sabit olanlar yeniden ve kezalik 
iki sene müddet kaydiyle tâyin olunurlar ve her ikinci sene hitamında 
hesapları rüyet olunup tekrar işe başlıyanlara münkati olmamış naza
riyle bakılarak bunlardan nısıf maaş tevkif olunmaz. Sandık eminleri 
kıdem ve ehliyetlerine göre kazadan liva ve livadan vilâyet sandık emin-
liklerine terakki edebilecekleri gibi bilimtihan kaza sandık eminleri de-
recei salisenin sınıfı rabiine ve liva sandık eminleri derecei mezkûrenin 
sınıfı şalisine ve vilâyet sandık eminleri ehliyet ve haysiyetlerine göre 
derecei mezkûrenin sınıfı evvel ve sanisine intihap ve tâyin olunur. 

iMadde 14 — Defterdar ve muhasebeci ve mal müdürlerinin terfian 
veya tahvilen icra veya tasdiki memuriyetleri müddeti memuriyeti sabı
kaları defatiri hesabiyesini muntazaman ve tamamen ittihaz ve şehriye 
cetvellerini tan/.İnı ve irsal ve muamelâtı nakdiye ve ayniyeden beraeû 
mutazammın alelusul mazbata İstihsal ve ibraz etmelerine mütevakkıftır. 

• 

N o : 3 5 — Devairi resin iyeye tevdi o l u n a n e v r a k a m u k a b i l 
a s h a b ı n a ver i lecek n u m a r a p u s l a l a r ı m n Hicaz d e m i r y o l u 

m e n f a a t i n e tabı v e y i r m i ş e r p a r a y a sat ı lması 
h a k k ı n d a i rade i senıye 

7 zilkade 1322 ve 31 kânunuevvel 1320 

Kifradı asakiri şahaneye ait evrak müstesna olmak üzere badema 
devairi resmiyeye tevdi olunan evraka mukabil ashabı tarafından talep 
olunacak numara puslaları âdi evraka yazılmayıp Hicaz Demiryolu 1da-
rei Maliyesi ıNezaretince sureti mahsusada tabı ve yirmişer para fiatla 
füruht olunacak evrak üzerine tahrir olunması ve devairi resmiye vezne-
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lerince işbu puflalardan lüzumu miktarı mubayaa ve tedarik ve idaresi 
evrak kalemine kayit ite ita olunup numara pusları istiyenlere verilmesi 
ve esmanınm Hamidiye 'Hicaz demiryolu masarifi inşaiyesîne karşılık 
tutulması ve işbu evrak bedelâtının mavuzıalehinin gayrisinde istimal 
edenlerin olbaptaki nizamnamei mahsus ahkâmına göre duçarı mücazat 
olacaklarının tamimen devair ve vüâyatı şahaneye tebliği zikrolunan 
Demiyolu Komisyonu Alisinin mazbatai maruzası üzerine şerefsadır 
olan iradeİ seniyei cenabı padişahı iktizayı celilinden olmakla olbapta. 

N o : 3 6 — Deva i r İ r eemiyeoe i c r a k ı l ı n a n m ü n a k a ş a ve m ü z a y e d e 
k a i m e l e r i n i n H i c a z D e m i y o l u m e n f a a t i n e l a b ' ı ve m ü t e f e r r i a t ı 

h a k k ı n d a i r ade i sen iye 

Hicaz Demiryolu. Komisyonu Âlisi Mazbatası 

Kazımı asarı hayriyei hazreti hilâfetpenahilerinden olan Hamidiye 
Hicaz Demiryolunun ve Hayfa şubesinin sayei terakkîvayei cenabı şeh-
riyarilerinde İnşaatı ilerledikçe masarifi inşaıve dahi tezayüt edip bil
hassa pek meniğ araziden geçen Hayfa şubesi için külli masraf vuku bul
makta ve ham iy etmen dan ahali ve memurin taraflarından taahhüt olu
nan ianatın mümkıünüttahsil olan aksamının arkası alınmakla bulundu
ğuna binaen masarifi mezkûreye karşılık varidatı cedide tedariki lâzım 
geldiğinden ve devairi resmiyece icra kılman münakaşa ve müzayede 
kaimeleri sureti gayri muntazamada istimal olunmakta ve bu cihetle 
Hazinei Maliyece bazan zarar terettüp etmekte olduğundan ve bu gibi 
mahzurata mahal kalmamak için mezkûr kaimelerin bir şekli mahsusta 
İdarei Maliye Nezaretince tabettirilip bin kuruşa kadar olanlarının is-
tİsnasiyle münakaşalarda ilk açılacak peve ve müzayedelerde müzayede 
olunan eşyanın kıymeti muhammenesine göre bin kuruştan on bin ku
ruşa kadar olan münakaşa ve müzayedelerin tahrir olunacağı kaimelere 
onar kuruş ve on bin kuruş ve daha ziyade olanlarına bir mecidî kıymet 
vazolunduğu ve işbu kaimeler evvel emirde devairi resmiyece mubayaa 
olunarak neticei münakaşa ve mü*ayedede kimin uhdesine ihalei katiye 
icra olunursa kâğıdın bedeli ondan tahsil edildiği takdirde bundan bir 
miktar varidat hasıl olacağı meyanei kemteranemiz.de teemmül kılındığın
dan bu suret karini tensibi hümayunları Duyurulduğu takdirde icrayı 

http://kemteranemiz.de
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icabının ve işbu evrak bedelâtınm mavuzıalehinin gayrinde istimali ha
linde olbaplaki nizamname hükmüne göre mazharı mücazat olunacağı
nın tamimen devair ve vilâyata ihtarı hususunun Babıâliye ve İdarei 
Maliye Nezaretine tebliği ve Komisyonu Âliye de malûmat itası ınenutu 
emrii fermanı hümayun cenabı mülûkâneleri bulunmağin olbapta. 

23 şevval 1322 

Hicaz Demiryolu Komisyonu 
Âlisi Âzasından 

Sadrazam abdi memlûkleri 
Mehmet Ferit 

Ticaret ve Nafıa Nazırı 
abdi memlûkleri 

Esseyyid 
Mustafa Zihni 

Kâtibi hazreti şehriyarileri 
ıKurenadan 

abdi memlûkleri 
Ahmet İzzet 

Bahriye imalât Komisyonu 
Reisi 

abdi memlûkleri 
Hüsnü bin Mustafa 

Iradeİ seniyeyi mübelliğ hamiş 

Komisyonu Alinin manzuru âli buyurulan işbu mazbatası üzerine 
mucibince iradeİ seniyci cenabı hilâfetpenahî şeref mü taallik buyurula-
rak tebligatı lâzıme ifa kılınmış olmakla olbapta. 

5 zilkade 1322 ve 29 kânunuevvel 1320 

Iradei seniye 

Devairi Tesmiyede icra kılınan müzayede ve münakaşa kaimeleri 
sureti gayri muntazamada istimal olunmakta olup bundan dolayı Hazi
ne! Celilei Maliyeye bazı mertebe zarar terettüp etmekte olduğundan 
o gibi mebazire mahal kalmamak için mezkûr kaimeler Hamidiye Hicaz 
Demiryolu İdarei Maliyesi Nezaretince tahettirilerek bin kuruşa kadar 
olanlarının istisnasiyle münakaşalarda ilk açılacak peye ve müzayede
lerde müzayede olunan eşyanın kıymeti muhammenesine göre bin kuruş
tan on bin kuruşa kadar olan münakaşa ve müzayedelerin tahrir oluna
cağı kaimelere onar kuruş ve on bin kuruş ve daha ziyade olanlarına 
bir mecidî kıymet vazolunduğu ve işbu kaimelerin evvel emirde devairi 
resmiyece mubayaa olunarak neticei münakaşa ve müzayedede kimin 
uhdesine ihalei katiye icra olunur ise kâğıdın bedeli ondan tahsil edil-
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diği takdirde bundan Hicaz tDemİyofu için bir miktar varidat hasıl ola
cağı teemmül kılındığından o veçhile icrayı icabı ve işbu evrak bedelâ-
tının mavuzıalehinin gayride istimali halinde olbaptaki nizamname 
hükmüne göre mazharı miicazat olacağının tamimen devair ve vilâyata 
ihtarı mezkûr Demiryo] Komisyonu Alisinin mazbatai maruzası üzerine 
eerefsudur buyurulan İradei seniyei cenahı hilaf et penahî mantuku celi
sinden olmakla olbapta. 

8 zilkade 1322 ve 1 kânunusani 1320 

N o : 3 7 — 1 9 cemaz iye lâh ır 1 2 9 6 tar ih l i Usulü M u h a k e m e ! 
H u k u k i y e K a n u n u Muvakkat in in 2 5 2 nc i 

ntaddei muadde le s i 

Mahkemei Temyiz Hukuk Dairesinin kararları üzerine itiraz alel-
hüküm ve iadei muhakeme istidası caiz değildir. Ancak ahvali âtiyeden 
birinin vücudu takdirinde tarafeynden biri dairei mezkûre kararının 
kendisine teliği tarihinden İtibaren bir mah zarfında itirazatım mübey-
yin ya doğrudan doğruya Mahkemei Temyize veyahut ikametgâhı mah
kemesine bîr arzuhal ita ve haklı çıktığı surette kendisine iade olunmak 
ve itirazatı nefsülcmre muvafık görülmeyip te arzuhali reddedildiği hal
de tamamen irat kaydedilmek üzere beş adet lirayı osmani berveçhi 
peşin ifa ederek verilen kararın tashihini talep ve istida edebilir ve talebi 
vâki medarı istinat olan evrakta .«ania veya sahtekârlık gibi ahvalin 
vücuduna mebni olduğu takdirde zikrolunan bir mah müddet ahvali 
mezkfırenin sübut ve tahakkuku tarihinden itibar olunacağı misillû es
babı tashihi havi arzuhal ile depozito 'akçasının mahakime ita ve kayıt 
tarihleri dahi tashihi karar talebinin vukuuna mebde addolunur. 

19 zilkade 1322 ve 12 kânunusani 1320 

1>D »tur G m m 

N*. Basl ı î ı Tert ip Cilr Sabite S a n 

Muhalimi nizamivcve celp olunup er lmlvenler hafckında 
hükmü Kiy&bi icrasın» dair teılu-re 1 3 154 
Seoedfltın mühür ve İmzaları hakkınıia mahkemece İcra i l * 
l ınarak lahltlkala doir ınlimnl 1 3 160 
Arazi dâvalarının m e r r ü rnabakimi nizamiye oldııjruna <la:r 
teritere 1 3 16,1 
Merkeı ve mevki mnhkemelfrİnin kabul r.lı-hilerdileri 'üva 
ve teferruatına dair Şûrayı Üevlel mnr.butım 1 3 176 
MnhakİRiI nizamiye ve $er*iveılen verilen i İsmi urda mahkiı-
mubih mebol iğin (sarihine dair n-zkprr 1 3 195 
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N*. Baalı i ı 

Vaki l ia müd.de*a1*yhi tahlife meıım olduiunuh vekâlet »e-
nedlode »mhMr-n *-5»ıerilnn-ı.i lüzumuna dair iraker* 
M«eJl»i Ahkâmı Adliyenin 16 nrı kitabının uaıılü mııhake-
meye J ı [ r ulan hükümleri 
Usulü Muhakc-mei Huknkiye Kanunu muvakkati 
E r k l i ı «ahihadan olan araı i . müsakkafat i le taıatrufatı mü. 
nızaatından »maada arazi dâvalariyle hudu( münaıaatının ma-
hakimi niaamiyede rüyetı hakkında tahriratı umumiye 
Yemin utulünun vilâyet merkeilerln.de Divanı Tnınylı lerdc. 
Lira larda Terayİı McrÜsler inde. Icraıının ıwul iltihazına dair 
tezkere 
F e r a i d u i mû^ıpl l i t ı s rar ve l i ran dua lar ın ın Mere l l e ah
kâmına »fire ruye.| a luntnat ı ıu dair ijCıcayı Devler tezkereal 
Mahakimrion verilen i lâmlarda mahkûmubih melıaLiüin rin» 
* r »Batının turihİDC dair tezkerei adliye 
Tebaai «ayrì rnüallmeye ferai olunan mı-nazilden dolayı aaıtı 
mflfMI dival arının maha l imde nırn'i iılimaı hakkında tet 
kere 
Araıil emirİTere mütaalllk mrıa l l re deavinin hini rüjolin
de defterlıane. memurSariyle ««irenin ashabı armi hükmünde 
hazır bulundurulma»! hakkında terken-
Hukuk ilamlarında meımoriııi mülkiyenin crr'ueibijır^» i»a-
retLne Ihrivae olmadıjına dair 
Reamî dairelerden ikame ulunarak Inlinaf. temyiz dâvaları 
teminalı hakkında Şûrayı Dfvl-t Kaıarı 
Kcncbil-rin emlik rıaarrutauııdan mülehaıi di„ dâvnlarria olu
nacak muameleyo dair 
MiMrUl m ıı hak hm enin r i n . v r milclarjnın ilircıda aö»ıeri)-
mealne ılair tezkere 
Hukuk nıuhakanıel erinde tutulacak dâva t a b ı d a n hakkında 
tahrirat 
Talimi u'UİÜ tahlif 
Hükmü gıyabi İtaoı 
meti hakkında lı>ııliı 
katinin 1*1 
irada 
Usulü Muhakeme! Hııkukiy 
maddei muaddele»! 
Usulü Muhıkamei Hukukiye Kanunu \ f uvakkaıinin 210 . ? 2 3 . 
129 . 253 , 254 ünrû mera d d ı rnuaddelrsi 
Usulü Mıthaltemalı Hukuhiyr Kanunu Muvakkatinin 219 uncu 
maddpi muaddelesini mu&ddll mnddei kanuniye 
Uııılü Mııhakcmatı Hukukiye Kanunu Muvakkntine miizeyyel 
an. idc i kanuniye 

çin nmddeaaleyhln iic defa ılavfst r-.lil-
Muhak"matı Hukukiye Kanunu Mu-vak-

ırıadde«ine mevzu ınıılün lââvı hakkımla 

ııın'i Muvakkatinin 2 2 9 nuru 

1 
Zeyl 

G a M t r 

Sthıu Sın 

ıı* 
231 

3 4 4 

355 

3 5 « 

3 6 0 

«İt 
707 

7Ü9 

7 1 2 

712 

7SS İt 

352 

2 3 0 

114 

151 

N o : 3 8 — Teşk i lâ t ı M a h a k i m K a n u n u Muvakkat in in 2 3 şevval 
1 3 0 4 tar ih l i 4 ü n c ü faslı muadde l in in 8 inci 

m a d d e î muadde le s i 

istida Dairesinin hüküm ve kararları evrak üzerine ita olundu
ğundan tarafeyn davet ve istima olunmaz ve bu hüküm ve kararlardan 
dolayı Dairei mezkûrede İtiraz alelhüküm ve iadei muhakeme caiz ol
madığı gibi Mahkemei Temyizin sair dairelerine müracaatla dahi şikâyet 
olunamaz. Ancak mevaddı cezaiyeye mütaallik olmıyan ve reddi istida 
ile ilâmı mümeyyizübihin tasdikini mutazammın olan mukarreratına 
Usulü Muhakemah Hukukiye Kanununun iki yüz elli ikinci maddesinde 
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l ı t l ı i ı 

M «hakimi nizamiye nizamnamesi 
Dcreaadct hukuku S.livr- ve raı iye mahıkinıi nizami yı-sinin 
teşkilât ve »em i ti ne dair n lumname 
Mezkûr nlıom nameye ımiıerrel mevaddı nizamiye 
Rer»aadet mnhakimi nizamiye nizamnamesi 
M.ıhakimi nizami-..- tr-îkilStı kanunu muvakkati 
Mahakimİ nizamiye teşkilâtı kanunu muvakkatinin 4 iinrii 
faul) muaddeli 
Mahakimİ nizamiye teşkilât kanununun 4 ünrü faalinin S inri 
maddesi yerine kaim madriej kanuniye 
Teşkilâtı Mahakim Kannnıınııtı 4 9 urıru maddesine ilâve olu
nan fıkra 
Teşkilâtı Mahakim Kanunu muvakkatinin 31 inci maddei 
mııaridrleai 
Teşkilâtı Mahakim Kanunu Muvakkatinin 4 ünrü faali mu
addelinin 8 inri maddri muaddel esi 
Teşkilâtı Mahakim Kanunu Muvakkatinin 4 iinrii f « » l ı n n 1 
ve 5 ine i maddri muaddel eni 

TartİB 

İ M 
Gaa«t* 

Cilı Sahi le S a n 

357 
361 
6 9 6 

235 

B5S 

0 9 2 

81 

10H« 

N o : 3 9 — M e m al iki Ş a h a n e d e keş ide o l u n a c a k t e l g r a f n a m e l e r d e 
kısa a d r e s is t imal eden lerden a l ınacak ü c r e t 

h a k k ı n d a iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Telgraf Nizamnamesinin yirmi sekizinci maddesi mucibince tel
graf merkezlerine tevdi kılınacak gayri resmî telgrafnamelerin balâla
rında mürselİleyhime isali için icabeden izahatın muharrer bulunması 
lâzımeden olduğu gibi memaliki sairede banka ve tacirler ve telgrafla-
muhaberesi kesir olan sair zevat bir ücret mukabilinde telgraf namele
rinde kısa adres istimal etmekte olduklarına ve Petersburg Telgraf Mu-
ahedenamesi ahkâmına nazaran bu makule muhtasar telgraflar için mu
kaddema senevi yüz frank ücret verilmesi kararlaştırılmış ise de bu 
miktarın memaliki sairede emsali ücrete nispetle gali olduğuna binaen 
gelecek üç yüz on sekiz senesi martı iptidasından itibaren gerek Dersaa-
det'te ve gerek sair Memaliki Şahanede muhtasar adres ittihaz edenlerden 

gösterilen müddet ve şerait dairesinde usulü mezkûrun iki yüz elli üçün
cü maddesinde muharrer esbabı erbaadan birinin vücuduna mebni tas
hihi karar tarikiyle itiraz olunabilir ve bu tarik ile ehat tarafeynden 
dermeyan olunacak itirazat bittefkik şayanı kabul görülür ise kararı sa
bık ıslah ve aksi halde reddblunur ve bir madde hakkında tesavii âra 
vukuunda Mahkemei Temyizin Heyeti Umumiyesİnce karar verilir. 

19 zilkade 1322 ve 12 kânunusani 1320 
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Şûrayı Devlet mazbatasında gösterildiği veçhile senevi iki O s m a n l ı altını 
istîfasiyle bu isimlerin telgrafhane]erce kaydedilmesi ve olveçhile key
fiyetin ilân olunması hakkında Hariciye Nazırı Paşanın tahtı riyasetinde 
müteşekkil Komisyondan tanzim olunan mazbata Şûrayı mezkûr mazba-
tasiyle beraber ledelarz heyeti bendegânemizde müzakerei maslahatla 
kararının arz ve istizanı şerefmütaallik buyuruları iradei senîyei cenabı 
hilâfetpenahî muktezayı âlisinden olmasına mebni zikrolunan mazbata
lar Iedelmütalâa sureti maruza muhaberatı telgraf inin teshilinden ibaret 
ve tayin olunan iki osmanb lirası ücret mutedil olmasiyle berveçhi mu
harrer icrayı icabı ile keyfiyetin ilâm ve şu kadar ki bu usulün icrasına 
mebde ittihaz olunan üç yüz on sekiz senesi şehrî martı mürur etmiş 
olduğundan usulü mezkûrenin senei haliye eylülü iptidasından itibaren 
mevkii icraya vaz'ı tensip edilmiş ve zikrolunan mazbatalar arz ve tak
dim olunmuş olmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti 
veliyülemir efendimİzindİr. 

23 cemaziyelevvel 1320 

1 > — 

Arz tezkeresi 

Dersaadet'te ve sair Memaliki Şahanede muhtasar adres istimal 
edenlerden senevi iki asmanlı lirası istîfasiyle bu isimlerin telirrafhane-
lerce kaydedilmesi ve keyfiyetin jolveçhHe ilân olunması hakkında Ha
riciye Nazırı Devletlû Paşa hazretlerinin tahtı riyasetinde müteşekkil 
mefsuh Posta Komisyonundan tanzim olunan mazbata Şûrayı Devlet 
mazbatasiyle beraber bermantuku emrü fermanı hümayunu miilûkâne 
Meclisi Mahsusu Vükelâda Iedelmütalâa sureti maruza muhaberatı tel
grafının teshilinden ibaret ve tâyin olunan iki lira ücret mutedil olma-
siyle berveçhi muharrer icrayı icabiyle keyfiyetin ilânı istizanını havi 
kaleme alınan mazbata melfüflariyle beraber makamı senaveriden 23 
cemaziyelevvel 1320 tarihinde arzı huzuru âlî kılınmıştı. Sureti maruza-
nın mevkii icraya ademi vaz*ı varidatça zıyaı mucip olmakta olduğu 
Posta ve Telgraf Npzareti behiyesinden iş*ar olunmuş olduğu be-
yaniyle tekidi keyfiyeti rmıtazammm Dahilîye Nezareti Celilesînden 
hu kere varit olan tezkere mazbatai mütekaddime «uretivle beraber arz 
ve takdim olunmuş olmakla olbapta her ne veçh'ile iradei seniyei cenabı 
hilâfetpenahî şerefmütaallik buyurulur ise mantüku âli»! infaz olunacağı 
beyan iyi e... 

15 zilkade 1322 ve 8 kânunusani 1320 
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îraetei seniyeyi mübelliğ Jıâmiş 

Residei desti tazim olup melfuflariyle manzuru âli buyuruları işbu 
teikerei sâmiyei sadarerpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahî şerefsudur buyurulmuş olmakla olbapta. 

22 zilkade 1322 ve 15 kânunusani 1320 

( N o : 4 0 — 2 4 m u h a r r e m 1 2 9 7 t a r ih l i M e m u r i n K e f a l e t 
N i z a m n a m e s i n i n 3 ü n c ü m a d d e i m u a d d e l e s i 

Birinci maddede muharrer memuriyet ve hizmetlerde bulunacak
lardan veznedarlar ve sandık ümenası ve telgraf ve posta memurini gibi 
doğrudan doğruya akça ve emanatı saireyi kabz ve sarfetmekle mükellef 
olanlar alelusul kefalete raptedilmedikçe işe başlattırılmıyacaklardır. 
Doğrudan doğruya akçaya vaz'ıyed etmiyen defterdar ve muhasebeci ve 
malmüdürleri ve emsali memurin dahi vazifei memuriyetlerine bed ve 
mübaşeret ile beraber hükmü kefalet mekfululehîn iptidayı memuriye
tine dahi şamil olmak üzere nihayet bir buçuk ay zarfında kefalet teda
rikine mecburdurlar. Bu müddet zarfında kefil veremİyenler müstafi 
addolunarak hemen işten menoltınacaklardır. 

27 zilkade 1322 ıo 20 kânunusani 1320 
- — — R~m! 

fr.i.tur r . u t M 
Nn, n,.ir£ı T-r l .n Cilt Sahile « » n 

Mimarinin kefalete laptı hakkında nizamname I 2 10B 
Melinitinin kefalete raplı hakkında nizamname 1 3 23 
Memurin kefalet niıanınaııırıi ] 4 b^2 
Memurin krfulct nizamnamedir e miizevyel nWnYi 'nahııi'.ı 7,\•! 1 M") 
Memurin kefnlut nizamnamesinin f! inci mnddei ırm;ıd.1el esi 1 5 9 2 6 
Memurin kefalet n izamnamemin fl inci muaddrl ;Ti.i:|d™İHİ 
tadil ei.cn maridei nizamiye I tj 323 
Memurin kefalet 71 i zı m namesinin .1 lincü maillesin in tadili 1 ') 
Memurin kı-laleı nİraniTinnn'»intn " rı.-i m.Tİ-iı"inr mıizevye] 
(tkrai ni>..ımw: 1 « 
Memurini mal i l in in irflı' nı l fcekl 'T i k'iMtinıtı lâvinî liereratı 
hakkımla İrade ] f> 4 0 ] 

N o : 4 1 — C e r a i m i S iyas iyede b u l u n a n B u l g a r l a r ı n i c r a y ı m u 
h a k e m e l e r i iç in K o s o v a ' d a b i r M a h k e m e i F e v k a l â d e 

teşk i l i h a k k ı n d a i r a d e 

Arz tezkeresi 

Bulgar eşirrayı mahkûmesi hakkında m>ahakimce tertip olunan mü* 
cazatı kanuniyenîn siyaseten ve serian icrası lâzımgeleceği hususuna 
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dair şeref mütaa İlik buyuruları emrii fermanı Hümayun cenabı hilâfet' 
penahî hükmü münifi Adliye ve Dahiliye Nezareti CeliIelerİyle Rumeli 
Vilâyatı Şahanesi Müfettişi Devletlû Paşa hazretlerine tebliğ edilmesine 
mebni Kosova Vilâyetinde derdest edilmekte olan ve bir takımının en 
ağır cezayı kanunî İle mahkûm olacaklarında şfüphe olmıyan erbabı fe
sadın tesrii muhakeme ve mücazatı zımnında orada dahi bir mahkemei 
fevkalâde teşkiline dair cevaben gelen tçlgrafnameler üzerine cereyan 
eden müzakeratın neticesini havi Meclisi Mahsusu Vükelâdan bittanzim 
12 zilkade 1322 tarihinde ba tezkerei senaveri arz ve takdim kılınan 
mazbata ile Kosova'ea dahi Manastır ve Selanik'te cari usule tevfikan 
derdest edilecek erbabı şekavetin muhakemesine bakmak üzere bir 
mahkemei fevkalâdenin teşkili arz ve istizan edilmişti.Bulgarların şu sı
rada takip eyledikleri tariki mefsedetin sed ve tahdidi bu gibi ef'ali ci-
naiyeden dolayı mahkûm olanların alenen ve serian icrayı mücazatı 
hakkında şerefsudur buyurulan iradei senivei cenabı mülûkâne hükmü 
münİfinin hüsnü jnfazİyle hasıl olacağı ve harekâtı şekavetkâranenin 
menine bundan müessir bir tedbir olamıyacağı beyaniyle Kosova'ca da 
işbu iradei seniye mantuku celiline tevfikı muamele olunmak Ü7,ere Mü
şarünileyh (Müfettiş Paşa hazretlerinin iş'arı vâkıı veçhile bir mahkemei 
fevkalâdenin sürati teşkili hususuna dair Kosova Vilâyetinden alınan 
telgrafname arz ve takdim kılınmış olmakla olbapta her ne veçhile 
iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî şeref mÜtaallik buyurulur ise man
tuku âlisi infaz olunacağı beyaniyle. 

22 zilkade 1322 ve 15 kânunusani 1320 

Jradei scniyeyİ mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri 
melfufiyle beraber manzuru âli buyurularak bu baptaki 12 zilkade 1322 
tarihli tezkerei sâmiyei sadaretpenahilerine 27 zilkade 1322 tarihinde 
hâmİş terkimiyle tebliğ edildiği üzere lâzım olan şey mahakimc müta-
allik muamelâtın sürüncemede bırakılmayıp sürati cereyanı olduğundan 
ol veçhile muamele olunmak ve lâhîk olacak hükümler hakkında alel
usul arz ve istizanı keyfiyet kılınmak üzere mucibince ifayı muktezası 
hususuna iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî şerefmütaallik buyıtrıılmuş 
olmakla olbapta. 

2 zilhicce 1322 ve 25 kânunusani 1320 
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N o : 4 2 — M e m a l i k i Ş a h a n e gaz depo lar ın ın Hazinei Maliyeye 
devr i ve d e p o l a r a vazedi lecek g a z ve m e v a d d ı müştai le î 

sa i reden a l ınacak ü c r e t h a k k ı n d a irade i seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

ıMemalikî Mahrusai Şahanenin her şehir ve kasabasında gaz ve 
ispirto vaz'ına mahsus olmak üzere memleketin harik mahzurundan sa
lim mahallinde devairi belediye tarafından gaz ambarlan inşa ve ambar 
masrafı ve memur maaşı ve sigorta bedeli gibi masarifi zaruriyeye mu
kabil her mahallin ihtiyacına göre mevaddı mezkûreden ücret tâyin ve 
istifası Şûrayı Devlet ve Meclisi âcizanemiz karariyle şerefsudur buyu-
rulan iradei seniyei hazreti padiışahî iktizayı âlisinden olup bazı iskele
lerde depolar yapılarak işletilmekte ise de henüz tamım edilmemiş 
olduğundan devairi belediyece yapılıp işletilmekte olan mezkûr depo
ların Hazînei Celileye devriyle beraber henüz depo olmıyan ve bu yolda 
depo tesisi için bir tarafa imtiyaz verİlmiyen şehir ve kasabalarda ke-
zalik devairi belediyece depolar bittesis Hazînei Celilei Maliyeye tes
limi ve bu depolara konulacak gaz sandıkları İle ispirto, benzin ve 
neft gibi 'mevattan sureti muharrerede ücret istifası ve bu depolara tâ
yin olunacak bir müdür ile bir kâtip ve bir hekçiye her deponun vari
datına göre münasip miktar maaş tahsisi hakkında Maliye Komisyonu 
Alisinden tanzim kılınan mazbata .manzuru âli buyurularak emrü fer
manı hümayunu m'ülûkâna mantuku âlisine tevfikan irsal kılındığı ve 
imtiyazlı olan depolar ashabına münasip bir meblâğ verilerek işbu 
depoların da diğeri misillû Hazinei Celileye tahvili irtibatları mu
vafık olacağından keyfiyetin Meclisi çâkeranemizde müzakeresiyle kara
rının arzı şerefsanih olan iradei seniyei cenabı hilafetpenahî hükmü 
münifinden bulunduğunu mübelliğ tezkerei hususiye mezkûr mazbata ile 
beraber meyanei abidanemizde kıraat ve mütalâa olundu. Komisyonu 
Âli mazbatasında dahi dermeyen kılınmış olduğu veçhile zikrolunan de
poların Memaliki Şahanenin gerek sahildeki ve gerek dâhildeki her şehir 
ve kasabasında matluba muvafık surette iraşasİyle Hazinei Celilece hüsnü 
idaresi halinde hem tehlikei harik zail hem de tevazünü matlup ve mülte-
zem âli bulunan bütçenin husulü muvazenesine medar olarak varidatı 
mühimme hasıl olacağından devairi belediyece yapılıp elyevm işletilmekte 
olan depoların Hazinei Celileye devriyle beraber henüz depo mevcut 
olmıyan ve bu yolda depo tesisi için şimdiye kadar bir tarafa imtiyaz 
verilmîyen şehir ve kasabalarda dahi kezalik devairi belediyece şehrin 



harik mahzurundan salim ve teshili nakliyata salüı münasip mahallinde 
kagir ve sirayeti harik tehlikesinden masun depolar bittesis Hazinei 
Celilei Maliyeye teslimiyle transit suretiyle Memaliki Şahanenin sair 
mahallerine nakil ve imrar olunacak [bu gibi mevat müstesna olmak 
üızere mezkûr depolara konulacak gaz sandıklarının her birinden bir 
günden bir aya kadar müddet için altmışar ve ondan sonra bir günden 
bir aya kadar ıgeçecek müddetler için kırkar para ve sandıklar deru-
nıında olmıyan gazın her kantarından bir sandıktan alınacak miktann 
iki misli ücret istifası ve ispirto ve benzin ve neft gibi mevaddı muma-
şileden dahi gaza kıya^en ücret ahzı ve bu depolara tâyin olunacak 
bir müdür ile bir kâtip ve bir bekçiye her deponun varidatına güre 
münasip miktar maaş tahsisi vc şu kadar ki müdür maaşlarının nihayet 
bin ve kâtip maaşının yedi yüz ve bekçi maaşının iki yüz kuruş ve her 
yerde bunun tahsis olunacak maaşa t yekûnunun varidatın her halde 
üşrünii tecavüz ettirilmemesi ve müdürlerin varidatın kabziyle mal san
dığına ba senet teslimine memur vc binaenaleyh kabzedecekleri varidat 
nispetinde kefalete raptedilmelerİ ve bu varidatın mal sandığınca hiç 
bir yere sarfedilmiyerek masarifi merkeziyeye karşılık İttihaz olunmak 
üzere doğruca Hazinei Celileye gönderilmesi hususlarının usul ittihazı 
ve zikrolunan depolar sehlÜlinşa şeyler olduğu cihetle vilâyatı şahane 
valilerinin bizzat tesrii inşaata ihtimam eylemeleri İçin kendilerine ta
limat ita kılınması münasip ve muvafıkt hal vc maslahat ^Örüldüğü 
gibi bermucibi emrü fermanı hümayun cenabı mülûkâne İmtiyazlı olan 
depolar ashabına münasip bir meblâğ verilerek işbu depoların dahi 
diğerleri misillû Hazİnei Celileye tahvili irtibatları ve ezan cümle 
Dersaadet'te müesses olan gaz deposu müddeti İmtiyaziyesinin temdidi 
hakkında mukaddema Şehremanetine tebliğ olunan iradei seniyei hazreti 
cihanbâni muktezayi âlisine tevfikan Emaneti Müşanünileyhaca bir mu
kavelename tanzim olunmuş ise de alelusul Babıâ l ice tetkikatı ikmal 
ve fermanı âlisi İsdar olunmuş ve evvelki imtiyaz müddeti hitam bul
mak üzere bulunmuş olduğundan işbu gaz depolarının tecdidi müddeti 
İmtiyazİyesinden sarfı nazarla berveçhi maruz Komisyonu Ali mazba
tası üzerine şcrefmütaallik buyurulmuş olan hükmü emrü fermanı hüma
yun hazreti padişahı muktezayi âlisine tevfikan mezkûr müddeti bakıyei 
cüziye için sahibi İmtiyaz Şûrayı Devlet Âzasından Sami Beye dahi 
münasip miktar tazminat verilerek vc marüzzikir Dersaadet gaz depo* 
1 arının dahi diğerleri gibi Hazinei Celileye tahvili irtibatı ittıradı mua
meleyi mucip olacağından sureti maruza nezdi âli vefdi cenabı 
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melİkdarid'e dahi rehini tasvip buyurulduğu halde olveçhile ifayı mukte-
ziyatmın Dahiliye ve Maliye Nezaretlerine havale ve Hariciye ve Ti
caret ve Nafıa Nezaretlerİyle Rüsumat Emanetine itayı malûmat olu
nacağı muhatı ilmü âli Duyuruldukta olbapta ve katıbei ahvalde emrü 
ferman hazreti veliyüleroir efendimizİndir. 

23 zilkade J322 t>e 16 kânunusani 1320 

Ar: tezkeresi 

ıMemaliki Şahanenin bazı şehir ve kasabalarında yapılmış olan 
gaz depolarının Hazinei Celileye devri ve henüz gaz deposu olmıyan 
yerlerde Hazinei Celile namına müceddeden inşası i le depolarca alına
cak ücretin miktarı hakkında Maliye Komisyonu Âlisinden tanzim olu
nan mazbata tezkerei hususiyeİ devletleriyle tebliğ olunan iradei seniyei 
hazreti cihandan mantuku âlisine tevfikan Meclisi Mahsusu Vükelâda 
ledelmütalâa cereyan eden müzakereye tevfikan kaleme alman mazbata 
arz ve takdim olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile emrü fermanı 
hümayun cenabı hilâfetpenahî mtttaallik ve şerefsudur buyuruluT ise 
mantuku münifİ infaz edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kı
lındı efendim. 

23 zilkade 1322 ve 16 kânunusani 1320 

iradei seniyeyi mübelh'ğ hamiş 

Residei desti tazim olup Meclisi ıMahsusu Vükelânın mazbatası 
ve melfufiyle manzuru âli buyurulan işbu tezkerei sâmiyei sadaretpe-
nahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî şeref-
mütaallik buyurulmuş olmakla emrü ferman hazreti veliyülemrindîr. 

7 zilhicce 1322 ve 30 kânunusani 1320 

N o : 4 3 — 5 r eb iyü l evve l 1 3 2 0 t a r ih l i Nüfus N i z a m n a m e s i n i n 
6 2 n c i m a d d e i m u a d d e l e s i 

Tahrir Komisyonları meclisi idare ve belediye âzasından veyahut 
eşraf ve mütehayyizanı mahalliyeden en ziyade şayanı vüsuk ve itimat 
olan zevattan intihap olunacak iki zat ile canibi askeriyeden tâyin kı
lınacak iki redif zabitinden ve vilayet merkezlerinde nüfus nazır ve 
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liva ve kazalarda nüfus memurlarından terekküp ve teşekkül ederek 
Komisyonun riyaseti mahallî vali ve mutasarrıf ve kaymakamı tara
fından rütbeten ve haysİyeten ve iktidaren müreccah ve müna'sip görü
leceklere havale olunacak ve muhtelit kazalarda cemaatı gayri müsli-
menin nüfusça ekser olanından dahi bir âza bulundurulacaktır. Ko
misyonun tadat edeceği mahallerde nıüfus nazır ve memuru makamına 
kaim olmak üzere her komisyona memurin ve ketebeden evsafı lâzi-
meyi haiz birer mükeffel memur tayin olunarak âza sıfatiyle devam 
ettirilecektir. Gerek bu memurların ve gerek ciheti mülkiyeden tâyin 
olunacak azanın intihap ve tâyinleri vali ve mutasarrıf ve kaymakam
lara muhavveldir. Merkezi vilâyette teşekkül edecek komisyonlardan 
birinin refaketine nüfus nezaretinin ikinci kâtibi ve diğerlerinin ve 
liva ve kazalardaki komisyonların refakatlerine de hariçten ücretle birer 
kâtip ve her komisyona bir de okur yazar redif başçavuşu terfik olu
nacaktır. Kuvvei redifesi bulunmıyan mahallerde heyeti tahririye re
fakatinde bulunacak zâbh&n i le başçavuş kuvvei nizamiye var ise ora
dan yok ise jandarmadan ve jandarmada münasibi olmadığı halde bun
ların yerine de icabeden âıza ve kâtip hariçten alınacaktır ve jandarma 
ile hariçten tedarikine lüzum görünen âza ve ketebe mahalleri memurini 
mülkiye ve askeriyesinin en büyükleri taraflarından müştereken intihap 
olunacaktır. Her komisyonun maiyetine birer ve icabına göre ikişer 
ve daha ziyade jandarma veya zaptiye verilecektir. Tahrir komisyon
larının heyetleriyle mamulâtı vakıası hakkında vali ve mutasarrıf ve 
kaymakamlar ile kumandanlar tarafından teftişat ve takibatı müte
madiye icra ve emri tahririn müddeti muayyenesİ zarfında ikmaline 
aleddevam itina kılınacaktır. 

21 zilkade 1322 ve 4 kânunusani 1320 

R^al 
No. 

ûiiafur 
1 > . ( . D Cilt Saki le 

Sicill i n ü f u s nlıamnameaİ Z.yl 2 İS 

Siri l l i nüfus n İ M i ı ı ' n m r j ı i n L n 37 nri maıldı-ılne m n ı u r mü tu 
kehal ıharclarının nuıııfualsyhi h a k k ı n d a irade 1 S 74. 

Sici l l i nüfoa uiıamnamesi hükmünce eimmei mahal tât » r 
rüessyi ruhnniye israfından ita kılınarak, bea nevi vukuat il
mühaberlerinin «uıı- lİ imlât iy lc ita ve tutihsali hakkında 
taıifname İ 5 03 

Sici l l i n ü f u s vukuaiı hakkında nüfua naiır ve memulları la ' 
lafından i c r a o lunarak m u a m e l e Ve ita kılınacak celvel leı in 
sureti tanzim r e itasına dair talimat l 5 1 1 7 

Vilâyeti* s iri l l i nü tu» muamelatının teftişine dair tal imat 1 5 311 

Sici l l i n ü f u s ntıamivanıeainiıı 4 ve 5 inci fasıllarına miiıey-
yel maddei nlaamlye 1 5 8 3 9 
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M». Bıı l ıg ı T*rt i» CİJı SthUc S*fı 

Sirt lU nüfus nizamnaınesjnin * üncü pıaddci muadılelı-si" 
Slr l l l l nüfusa dair tarifname 
Sici l l i nüfu» niıamname») 
SicİHİ nüfus nizamnamesi 
Sic i l i ] nüfui nlıa ma a«n Minin 73 üncu madd«-!n<ıe Vukuaıı 
müterakime Kin muayyen mun.fi veı müıMefinin trm.lidlne 
dair İrade 
Sic i l l i nüfu* nliBTDnaniMİnİrı 62 nci maddvi mııaıMrleti 
Deraaadet tahriri nüfus talimaM 
Nüfus ve mürur nizamnameleri veçhile <-eaa«ı nalı t i ilasın
dan imtina edenlerin hapisle mücaıat ına dair msıbals 
Tahriri nüfusun aureli İcrasına Hıahsus talimat 
Nûfua tezkerelerine rlair talimar 
Münakehat. U-velIüdat ve vefiyatın Denaarlc! devaiıi h e -
tediyesine sureti asi 'Ü hakkımla iı.ı.le 

1 S B80 
Zeyi 52 

1 7 m 
1 7 864 

l 7 us; 
1 8 
1 5 191 

1 e »27 
Zeyl « Zeyl 

Zeyl 2 2 

N o : 4 4 — M e m a l i k i M a h r a s a i Ş a h a n e pos tane ler i a r a s ı n d a 
tea l i o l u n a c a k pos ta pake t l er i h a k k ı n d a k i n i z a m n a m e y i 

taulüen k a l e m e a l ınan n i z a m n a m e 

Posta paketlerinin sıkleti 

Madde 1 — Sıkleti kırk kilogramı ve ebadı sekizinci maddede tâyin 
olunan miktarları tecavüz etmiyen eşya. ashabı tarafından kıymet tak
dir ve beyan olunduğu halde kıymetli ve kıymet beyan olunmadığı 
halde âdi posta paketi namiyle naklolunur. 

Adreslerin sureti tahriri 

Madde 2 — Posta paketlerinin üzerinde mürselileyhin bulunduğu 
şehir ve kasaba ile isim ve şöhret ve sanatı ve mümkün olduğu halde 
sokağın ismivle ikametgâhı m nı numarası muharrer bulunacaktır, lşhu 
adres Türkçe yazılacaktır. Ashabı arz-u eylediği halde Fransızca veya 
elsinei saire ile dahi ilâveten adres yazabilirler. Adresi kurşun kalemi 
ile veya kelimatın yalnız hurufu iptidaiyesiyle muharrer bulunan posta 
paketleri kabul olunmıyacaktır. 

Posta paketlerinin sureti bendi 

Madde 3 — Posta paketleri muhtevi olduğu eşyayı sureti kifayede 
muhafaza edebilecek ve esnayı naklinde bozulmıyacak ve heyeti asliye
sine halel getirilmeksizin açılamıyacak surette ashabı tarafından bend-
•olunacaktır. Mayâat ve bissühule kabili temeyyü olan mevat çifte kaba 
vazolunacaktır. Bunlardan birincisi şişe ve sürahi ve kavonoz ve kutu 

T . ı c. 3 F . ıo 
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ve ikincisi madeni veya mukavemetli lahta kutu gibi şeylerden olacak ve 
iki kap arasında bırakılacak miktarı kâfi boşluk talaş veya pamuk ve 
emsali müstaidi İmtisas mevat ile imlâ edilecektir. 

Posta paketlerinin kapatılması 

Madde 4 — Posta paketleri postanelerde muayene olunarak bun
lardan kıymetli olanlar mutlaka ve kıymetsiz olanlar sahipleri arzu 
ettiği halde mürsil in ismini veyahut bir işareti hususiyesinı havi mühür 
ile tahtim olunacağı gibi cümlesi postanenin mührü veyahut kurşun 
damgası ile mühürlenecektir, 

Kıymetin haddi âzami 

Madde 5 — Kıymetli posta paketleri sıklet ve ebadı muayyene 
dahilinde kaç kuruş olur ise olsun kabul olunur. 

Sahte kıymet takdiri 

Madde 6 -- Posta paketlerine hile maksadiyle bedeli hakikisinden 
fazla kıymet takdir ve beyan olunduğu halde mürsil talebi tazminat 
hakkından sakıt olacağı gibi hakkında ledelhace takibatı kanuniye dahi 
icra olunacaktır. Bittesad'üf veya alâkadaranın müracaatları üzerine 
bir paket derununa vazolunan .eşyaya bedeli hakikisinden fazla kıymet 
takdir ve tahrir edildiği bir merkezce tahakkuk eder ise muamelei lâzıme 
İfa olunmak üzere derhal Posla ve Telgraf Nezaretine malûmat verilecek 
ve bu bapta bir gûna tahkikata teşebbüs edilmiş ise evrakı birlikte gön
derilecektir. 

Kıymetin tarzı tahriri 

Madde 7 — Her kıymetli paketin üzerine kıymeti kuruş olarak hem 
rakam hem yazı ile beyan olunacak ve hiç bir gûna hak ve silinti mu-
saddak olsa bile kabul oluıımıyacaktır. 

Mürsil kıymeti mukaddereyi diğer meskukât hesabiyle de ilâveten 
terkim edebilir, 

Posta paketlerinin eb'adı âzamisi 

Madde 8 — Vesaiti nakliyesi kamilen vapur ve demiryoldan ibaret 
olan iki merkez arasında teati kılınacak posta paketleri ebadı selâse-
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sinden her hiri seksen santimetreyi tecavüz edemez. Ancak arzı ile 
um'kıı kırk santimetreyi tecavüz etmemek üzere tulü 'bir metreye kadar 
şemsiye ve baston ve harita ve resim ve eşyayı mümasile paketleri ka
bul olunur. Merakizi saire arasında teati kılınacak posta paketlerinin 
tulü kırk arzı otuz umku yirmi santimetrevi tecavüz edemez. 

Nakli memnu, olan mevat 

Madde 9 — Memaliki Mahrusai Şahanede nakli memnu olan kâffei 
eşya ve evrak posta paketleri olarak postanelere getirildiği halde eşya 
ve evrakı mezkûre ile mürsilleri hakkında usulü mukarreresİ mucibince 
muamelei lâzıme ifa olunur. Anlardan maada yalnız postalarca nak
linde mahzur olan petrol ve zaçyağı gibi eşya kabul oîunmayıp asha
bına redd'olunacağı misillû bu türlü mevada esnayı naklinde tesadüf 
olunduğu halde imha ile zurufu tutulacak zabıt varakasiyle birlikte 
mahreç merkezine iade \ e . ınürsiliııe ihbarı kevfivet edilir. 

Postalar ile alelade naklolunan kapalı ve açık mektup ve gazete 
ve evrakı mevkutenin posta paketi seklinde veyahut posta paketi olarak 
gönderilen eşya meyanında nakli memnudur. Bunların hilafı memnu-
İvet posla paketleri ile nakledildiği anlaşıldığı takdirde haklarında 
Po«la Nizamnamesi mucibince hareket olunacaktır. Ancak paketin de-
rumında gönderilen eşyanın açık faturası ve paketin üzerindeki adres 
ile miirsilin adresinin suretlerini havi bir varaka vazolunabilir. 

Sevk varakası 

Madde 10 — Her posta paketi için numunesi veçhile mürettep sevk 
varakalarından meccanen verilecek b i r kıtası mürsi] veyahut talebi ha
linde posta memuru tarafından imlâ edilir. Mürsil sevk varakası kuponu 
üzerine gönderdiği eşva hakkında ifadat tahrir edebilir. Şahsı vahide 
gönderilecek mütaaddit kıymetsiz posta paketlerinden üç adedine ka
dar yalnız bir sevk varakası istimal olunabilir ise de kıymetli paketlerin 
her biri için sevk varakası tanzim edilir. 

Etiket ve kardı cvzan 

Madde U - - Her posta paketinin ve sevk \arakasmm üzerinde mah
reç merkezinin ismivle mersule defteri numarası yazılacaktır. Bunun 
için etiket denilen varakai mahsusa istimal olunur. Her posta paketinin 
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darasiyle birlikte vezni gram hesabiyle etiket ve sevk varakası üzerinde 
mahalli mahsusuna işaret olunacaktır. 

ücret 

Madde 12 — Posta paketlerinin ücreti âtide gösterilen esas üzerine 
hesap ve berveçhi peşin istifa olunur. 

1 - İkisinin arasındaki vesaiti nakliye demiryol ve vapurdan ibaret 
bulunan merakiz ücuratı: Marmara ile birlikte Bahri Siyah ve yine Mar
mara ile beraber Bahri S e f i d v e b i r d e Bahri Ahmer ve her kol demiryolu 
b i r daire itibar edilerek .bunlardan bir deniz yahut bir kol demiryol 
üzerinde naklolunacak eşyadan beş kilograma kadar birinci daire iti
bariyle dört kuruş ve bir deniz ile bir kol demiryol veyahut mütaaddit 
deniz ve demiryol üzerinden naklolunacak eşya İçin ikinci daire itiba
riyle yedi kuruş ücret alınacaktır. Beş kilogramdan ziyadesi için beher 
beş kilogram ve küsurunda zikrolunan iki dereceye göre dört ve yedi 
kuruş zammolunacakür. 

Kıymetli paketler için beher bin kuruş veyahut küsurunda başkaca 
iki kuruş ücreti teminiye istifa edilecektir. 

2 - İkisinin arasında demiryol ve vapur bulunmıyan merakiz 
ücuratı: 

S I K L E T 

1 il 1 

« t ' « i K 

S . t 4 1 :a -3 
-d : 3 O 1 . -

"5 o :s . « 
e "3 fl 1 T3 1 S 
:s •- ;3- --o ir 
£ ; ^ 5 O D , 00 

2 5 0 grama kadar 

2 5 0 gramdan 5 0 0 grama kadar 

5 0 0 gramdan yukarı 1 kilograma kadar 

1 kilogramdan „ 2 „ „ 

2 ' „ 3 

3 . , 4 

4 „ 5 

Daha fazla sıkleti olan paketlerin beher Klg. ve küsuru için 

4 4 4 4 4 
i\ 4 5 7 ' 8 

4 6 8 1 0 1 2 

8 12 '16 ?n 2 4 

12 18 1 2 4 3 0 3 6 

1 6 | 2 4 ; 3 2 ¡40 4 8 

2 0 1 3 0 40 5 0 6 0 

4 1 6 « 1 1 0 İ 1 2 

Bir vilâyet dâhili birinci daire, mülâsık olan vilâyet ikinci daire, 
arada diğer bir vilâyet olan mahaller üçüncü daire, aralarında iki vi-
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lâyet olanlar dördKincü daire, daha uzak mahaller beşinci daire itibar 
olunur. Kıymetli posta paketleri için kıymeti mukadderenin beher bin 
kuruş veyahut küsurunda birinci daire için iki ve diğer daireler için 
üç kuruş ücreti teminiye ahzolunur. Sahilde ve demiryol güzergâhında 
bulunan postanelerle dâhilde kâin olup demiryol ve vapur bulunmıyan 
mahaller arasında teati olunacak posta paketleri için ikinci tarife tatbik 
olunacaktır. 

Birinci tarife mucibince ikinci daireye ve ikinci tarife mucibince 
ikinciden beşinciye kadar olan dairelere mahsus ücret istifası lâzım 
gelen bazı mahaller için muamelâtın kesreti ve katolunacak mesafenin 
kısalığı itibariyle Telgraf ve Posta Nezaretinden verilecek mezuniyet 
üzerine yalnız bir daire ücretinin tenkisi caiz olacaktır. 

Postanelerin kendi mııamelerine göre istedikleri tarik İle gönde
rebilecekleri eşyanın ücreti naklive ve teminiyesi ehven tarik hesabiyle 
istifa olunur. Fakat mürsil tariki mahsus tâyin ettiği halde onun ücretini 
vermesi lâzımgelir, İşbu tâyin olunacak tarik mursil tarafından sevk 
varakaları üzerine işaret olunmak muktazidir. Posta havalenamesi usulü 
cari olmıyan merkezler için sıkletine bakılmıyarak beş yüz kuruşa kadar 
nakit irsalâtın beher yüz kurusundan kırk para istifa olunur. 

İhbarı keyfiyet edildikten nihayet oıı güne kadar paketlerini aıhzey-
lemiyenlerden mürur edecek her hafta için paket başına kırk para ardiye 
alınacaktır. 

Ahzı ücret 

Madde İS — Posta paketlerinin ücreti posta pulu olarak istifa ve 
işbu pullar sevk varakasının üzerinde mahalli mahsusuna vaz ve tarih 
mühriyle iptal edilir. 

îade ilmühaberi 

Madde 14 — Posta paketinin mürsili kırk para tediyesiyle gönder
diği paketin nviirselİleyhe tesliminden kendisine malûmat verilmesini 
talep edebilir. Bu talep paketin hini tevdiinde vuku bulmuş ise mahreç 
merkezi sevk varakasına bir kuruşluk pul ilsak ile paketin ve sevk va
rakasının üzerine eî yazısı ile göze çarpacak surette -iade ilmüha'berlid'ir-
ibaresini tahrir veyahut iade ilmühaberine mahsus mührü vazedecek ve 
iade ilmühaberini bİttanzim sevk varakasına rapteyliyecektir. Mürsil 
paketin tevdiinden sonra müracaat etmiş ise mahreç m e r k e b i bir iade 
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ilmühaberi tanzim ederek alacağı pulu ilmühaber üzerine vaz ve iptal 
eyliyecektir. Mevrit merkezi iade ilmühaberini müraelileyhe imza ettir
dikten ve mahalli mahsusuna tarih damgası vazedildikten sonra evrakı 
resmiye tarzında mahreç merkezine iade eyliyecektir. Mahreç (nerkezi 
iade İlmühaberini mürsiHn müracaatında bir makbuz mukabilinde ken
disine ita edecektir. 

Tevdi ilmühaberi 

Madde 15 — Mahreç merkezine bir posta paketi tevdi olunduğu 
zaman paketin evsafı lâzımesini memur koçanlı deftere kayıt ve işbu 
deftere mülâsık olan tevdi ilmühaberini fek ile mürs'ile teslim eyliye
cektir. Usulü dairesinde imlâ ve memur tarafımdan imza edilmiş koçanlar 
merkezde kemali dikkatle muhafaza olunacaktır. 

Mersulât defteri 

Madde 16 — Paketlerin evsafı lâzımesi mersulât defterine dahi 
kaydedilecektir. 

Sevk muamelâtı 

Madde 17 — Posta paketleri mahreç merkezi tarafından sevk jur-
nalına kayıt ile sevkolunur. Kıymetsiz posta paketleri ile bunlara ait 
sevk varakaları ve ledelhace tanzim olunacak iade ilmühaberleri seyyar 
memurlarına veya tatarlara açıktan ve vapurlarda seyyar bulunmadığı 
halde mevrit merkezlerine göre tefrik ve ayrı torbalara vaz ile ba senet 
makbuz kaptan veyahut acentehaneye tevdi kılınacaktır. Kıymetti posta 
paketleri seyyar memurlarına veya tatarlara defterî mahsusunun tah-
timiyle birer birer ve yeden be yet tevdi ve kaptan ve acentelere her 
merkeze ait olanları tedrik edildikten sonra konişmento ahziyle kezalik 
yegân yegân teslim edilecektir. 

Tetkihat 

Madde 18 — Posta paketlerinin hini vürudunda mevrit merkezleri 
işbu paketlere ait evrakı sevk jurnahna göre tetkik ve paketleri vezn 
ile etiket ve sevk varakası üzerinde muharrer evzan ile tatbik edecek 
ve üzerlerine mevzu mühürleri muayene eyliyecektir. İşbu hususat iki 
memur tarafından icra olunacaktır. Posta paketlerine ait evrakta bir 
gûna sehiv ve hata ve nİsyan bulunduğu ve bazı paketler zuhur etmediği 
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veyahut sair intizamsızlık görüldüğü halde keyfiyet bu memurlar tara
fından sevk jumahnda tashih ve işaret ile ziri imza olunacaktır. 

Tahkik varakası 

Madde 19 — Mevrit merkezi memurini sevk jurnali üzerinde icra 
eyledikleri tashihat hakkında hemen bir tahkik varakası tanzim ve bilâ 
ifateî vakit evrakı resmiye tarzında mahreç merkezine irsal eylİyecek-
1 erdir. 

Zabıtname tanzimi 

Madde 20 — Tetkikat esnasında bir paket zuhur etmediği veya 
idarece zamanı mucip intizamsızlık ve bozukluk müşahede olunduğu 
halde mevrit merkezi bu bapta nüshateyn olarak bir zabıtname tanzim 
ederek bir nüshasını mahreç merkezine ve diğerini Başmüdüriyet va-
sıtasiyle Nezarete gönderecektir. 

Mevrudat defteri 

Madde 21 — Posta paketleri mevrit merkezinde mevrudat defteri 
mahsusuna kaydolunup teslim olundukça sevk varakası ve defter mür-
selileyhe imza veyahut tahtım ettirilecektir. 

Sureti tevzi 

Madde 22 — Posta paketlerinin vusulünü mütaakıp memur bir 
ihbarname tanzim ile meccanen mürselileyhine gönderecektir. Mtirsel-
ileyhin postaneye müracaatında sevk varakasının zahrı imza veya tah-
tim ettirilerek paket kendisine teslim olunur. Postanece maruf olmıyan 
mürselileyhler tezkerei Osmaniye ve kanaat bahş olacak evrakı saire 
iraesi veyahut maruf bir kimsenin tahriren tasdiki i le İspatı hüviyete 
mecburdurlar. Tastik tahriri sevk varakasının zahrına işaret olunabilir. 
Mürselileyh asakiri berriye ve bahriye ve jandarma efradından veyahut 
roekâtibi mülkiye ve askeriye şakîrdanından bulunduğu takdirde imza 
veya mühürlerini tasdiken zabitlerimin veyahut mektep müdürlerinin 
mührü resmisi i l e mahtum bir varaka ibrazına mecburdurlar. 

İstirdat ve adres tebdili 

Madde 23 — Posta paketleri mahtum veyahut mümzi bir varaka 
İtasiyle mürşitleri tarafından istirdat veyahut adresleri tebdil edilebilir. 
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ve keyfiyet mürsilın arzusuna göre posta veyahut telgrafla mevrİt mer
kezine tebliğ edilir. Bunun için tevdi ilmühaberinin iraesiyle beraber 
ledelhace ispatı hüviyet edilmesi lâzımdır. Tebliğ için irsal olunacak 
mektup veyahut telgrafname ücretiyle masarifi iade miisile aittir. Posta 
paketinin istirdadında sevk varakası zahrı mtürsile imza veya tahtam 
ettirildikten ve yedindeki ilmühaber alındıktan sonra paket iade edilir. 

Mürseiileyhin tebdili mekân etmesi 

Madde 21 Mürselileyh tebdıili mekân etmiş olup da azimet eyle
diği mahalde posta paketi muamelesi cari bulunur ve oraya şevkini 
talep eyler ise namına gelen paketler masarifi cedide kendisine ait ol
mak üzere oraya sekolunur. 

Posta paketlerinin iadesi ücreti 

Madde 25 — Miirselileyhleni bulunamamasından dolayı postanede 
kalan paketlerin mahrecine iade kılındığı halde hini İrsalinde alınan 
ücretin bir misli daha mÜrsilden istifa olunur. 

Mevkuf at 

Madde 26 — Her ne esbaba mebni olur ise olsun ashabına tevdi 
edilemiyen kıymetli ve kıymetsiz posta paketleri hakkında mürsiline 
matûmat verilmek üzere mevrit merkezinden mahreç merkezîne ihbarı 
keyfiyet edilecektir. Mürsîl bulunamadığı veya iki ay zarfında bir gûna 
cevap vermediği halde mahreç merkezi mevrit merkezîne malûmat vere
cektir. Paketler mürsil veya mürseiileyhin müracaatına talikan, iki ay 
müddet daha mevrit merkezlinde hıfzoltınarak gerek Ìstanbul, gerek 
taşra postanelerinde bulunanlar posta merakizi kapılarına talik edile
cek levha i l e ilân kılınacaktır. 

İşbu müddetin inkızasmda kıymetli posta paketleri Posta ve Tel
graf Nezaretine gönderilip Meclisi idare huzurunda açılacak ve muh
teviyatı nakit ise tadat ve nakitten başka ise Füruht ile nakde tahvil olun
duktan sonra Meclisi mezkûrca tanzim kılınacak mazbata üzerine vez
neye fevkalâde irat kaydedilecektir. Kıymetsiz posta paketleri mahreç 
merkezlerindeki Meclisi îdare huzurunda açılacak ve muhteviyatı kıy
metli paketler muhteviyatı gibi fevkalâde irat kaydolunacaktır. Posta pa
ketlerinin tarihi tesliminden İtibaren iki seneye kadar sahipleri zuhur 
ettiği halde bittahkik nakit ise aynen ve satılmış ise ahzolunan bedeli 
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reddolunur. Müddeti mezkûrenin mürurundan sonra ashabının hiç bir 
şey iddiasına hakkı olamıyacafctır. 

Tazminat 

Madde 27 — Defi ve izalesi gayri kabil esbabı mücbireye müpteni 
olmaksızın bir posta paketi zayi olur veya hasara uğrar veyahut sirkat 
olunur ise mürsîle veya mürsilin talebi üzerine mürselileyhe zayiatın 
kıymeti hakikİyesîne muadil bir tazminat ita olunacaktır. Şu kadar ki 
İşbu zarar ve ziyanın mürsilin hata ve tekâmülünden ve eşyanın tabiatı 
iktizasından mümbais olmaması ve tazminatın dahi kıymetsiz paketler 
için bir osmanlı altınını tecavüz etmemesi meşruttur, işbu tazminat 
ziyam tahakkukunu mütaakıp ve her halde istida tarihinden itibaren 
doksan bir gün zarfında ita olunur. Bu baptaki müstediyatm paketin 
zamanı tesliminden İtibaren bir sene zarfında vuku bulması muktazi 
olup ondan sonra müracaat olunur ise hükümsüz kalacaktır. 

Tediye suniyle posta paketi irsali 

Madde 28 — Bazı mahaller için m-ürsil tarafından sevk varakası 
ve posta paketi üzerine işaret olunan bedelin ahzından ^onra mürselün-
ileyhe teslim olunmak ve işbu bedel posta havalenamesi surelinde mür-
sile gönderilmek iisere kıymetli posta paketi irsaline Postu ve Telgraf 
Nezareti canibinden mezuniyet ita olunabilir. 

Madde 29 — Posta Nizamnamci Dahilisinin emanatı nakdiye ve 
kıymetli eşya nakli hakkındaki mevaddırun yerine i>bu nizamname 
kaimdir. 

23 zilhicce 1322 ve 15 şubat 1320 

RET ı ı ! 
DFLıTNR Cwm 

No. B . e l . î ı Tertip Cilt S.hlfe S ı r ı 

Mrmaliki !»*J)rıı*ff> falı* m- ınnıahMiHrri »ra.«ırı.l.ı ımıj ı-lıj 

Burak poats ımkulı-'i halı kimin nrnımn»nıc I T 648 

N o : 4 5 — T e v h i d i m u b a y a a ! h a k k ı n d a i r ade i een îye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Tevhidi mııbayaat maddesine dair mukaddema komisyonu mah
susundan kaleme alınan ve manzııru âli buyurulan lâyiha bilmütalâa 
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olbapta cereyan eden tetkikat ve rmizakeratm neticesini mutazammın 
Malive Komisyonu Alisi tarafından kaleme alınan ve şerefmü'taallik 
bu vurulan iradei seniyei cenabı lâcidarî mantuku celilîne tevfikan me-
yaneİ ab id a nem izde kıraat olunan mazbatada muayyenatı askeriye 
esmanının petjİn itası halinde pek çok erbabı ticareti eşya ve levazımı 
askeriye tedarikine sevkedeceği ve bu suretle dairei rekabeti tevsi eyli-
yeceği derkâr olmasına göre gerek erzak ve levazımı askeriyenin gerek 
sair bilcümle devaİri mülkiye levazımı mubayaatı umumiyetinin, mah
sus bir komisyon teşkili ve sermaye ve karşılık tâyini İle ciheti vahdete 
raptı mucibi fevaİt olacağımdan ve tetkik olunan bin 'üç yüz yirmi bir 
senesi muvazenei umumiyesinde Nizamiye ve Bahriye ve Topbanei 
Âmireye ait muayyenat ve melbusat esmanı dört milyon üç yüz doksan 
bir bin sekiz yüz yedi liraya baliğ olup mubayaatıtı berveçhi muharrer 

tevhit ve tanzimi takdirinde, Teftişi Askerî Komisyonu Alisinin cümlei 
mülalâatırıdan bulunduğu ve erzak mütaahhitlerinin bile itirafı altında 
olduğu veçhile yüzde yirmi beş hesabiyle bir milyon lira kadar tasar

ruf edilmesi lâzım gelip bu kadar külli bir meblâğın tasarruf ve tenzili 
muvazenef umumı'yeİ maliye açığının takliline medar olacağı bedihi 
idtiiğünden bahisle Tevhidi Mubayaat Komisyonunun her gün biliçtima 
ve devairi mütaallikasından verilecek defterler üzerine ihtiyacatı as
keriyenin tetkik ve tedarikiyle iştigal eylemek ve memurini a-skcriye ve 
mülkiyeden nezdi ilhamı vefd hazretî hilâfetpenahide tensip Duyurula
cak bir reis ile dört azadan mürekkep olmak ve ordu ve firakı hümayun
larla sair merakîzi askeriye için vâki olacak mubayaat hakkında mahal-
lerince memurini askeriye ve mülkiye ve maliyeden mürekkep komis
yonlarca icra olunacak münakasata karşı bil muhabere karşılıklı mıüna-
kasa icra ederek karar tebliğ ve indelicap kapalı münakaşa ve tenzilâtı 
kâfiye icrasiyle fabrikalarla doğrudan doğruya mukavele akdeylemek 
ve esmanı mubayaayı ahkâmı mukavelâta tevfikan muayyen ve muttarit 
tekasît ile muntazaman tediye eylemek ve mubayaat icrasında mahsu
lâtı dâhiliyeden tedarik ve temini mümkün olan erzak ve levazımı as
keriyenin mahsulâtı hariciyeye tercihan ve dâhilen tedariki cümlei va-
zaif mevduasmdan bulunmak üzere teşkili ve esleha ve mühimmatı 
harbiye gibi mubayaatı cesime kemakân teçhizatı askeriye karşılığından 
masarifi daimeye karıştırılmaksızın başkaca temin olunmak ve devairi 
mülkiyece mubayaatı külliyeye ihtiyaç tahakkuk edip de müracaat vâki 
olur ise yine komisyonu mezkûrca ayrıca icabatı icra kılınmak üzer© 
muayyenat ve melbusat ve levazımı sairei askeriye ihtiyacatma karşılık 
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ve bir defaya mahsus iptidai ve ihtiyati olarak bir milyon liranın he
sabı cariye mahsuben Bankı Osmanî'ye tevdiiyle elyevm muayyenat ve 
melbusat masarifine medar olmak üzere Nizamiye Hazinesince istifa 
olunmakta bulunan bedelâtı nakdiyenin badema doğrudan doğruya 
mahalli tahsilindeki mal sandıklarınca hil istif a Bankı Osmani şube
lerine tevdii ve üst tarafı için iktiza eden mebaliğin dahi müstakrezat 
ve tazminat ile demiryollar teminatına karşılık olan mahallerden maada 
münasip vilâyat varidatı üşriyesİ mültezim senedatmın Ziraat Bankası 
şubelerine ciro edilerek şubelerce tekasit tahsil olundukça kezaük Bankı 
Osmanî'ye irsali ve gerek bedelâtı nakdiyederı gerek aşar hasıl Uından 
vâki olacak teslimat ile muayyerıat ve mel'busatı cünııdiye esmanı mun
tazaman ve Bank üzerine vadeli vadesiz kambİyai keşidesi suretiyle 
temin ve idare olunarak salifüzzikir sermayei iptidai ve ihtiyatiye 
halel getirilmemek üzere hesabı carinin Maliye \ e z a reliyle mubayaat 
komisyonu ve Bankı Osmarıî arasında karşılıklı .ittihaz olunması ve mez
kûr sermayei iptidai ve ihtiyati olan bir milyon liranın İcrası muham
meni olan muamelei maliye sırasında tedarik ve tehie edilmesi ve mu
bayaa ti askeriye İçin üç yüz on yedi senesinde teşekkül eden komisyon 
tarafından tanzim kılınan levayih, müstelzimi fevait bazı mevaddı muh
tevi bulunduğundan bunlara da müracaatla vazaifi mıüteferriaya ait 
nizamat ve talimat kaleme alınarak Meclisi çakeranemizce mütalâa olun
duktan sonra arzedilmesi veyahut mubayaatı umumiye esmanı berveçhİ 
maruz tâyin ve tehie olunacak karşılıklardan muntazam ve peşin ola
rak Hazîne) Maliyece tediye olunmak üzere münakasat ve mubayaatın 
kemakân devairi askeriyece icra&ı şıklarından birinin tercihi dermeyan 
olunmakla muktezayı keyfiyet ledel müzakere evvel ve ahır mevzuubahİs 
olduğu ve mazbatai mezkûrede dahi bast ve ityan kılındığı veçhile erzak 
ve melbusat ve sair bilcümle levazım esmamnın sureti muntazamada 
tediye olunmaması sebebiyle bir çok tüccar münakaşaya girişmekten 
İçtinap ederek meydanı rekabet eşhası mahdudeye inhisar etmekte ve 
münakaşadan maksud olan fevait bihakkın hasıl olamamakta ve erzak 
ve eşya mütaahhitlerince ekseriya havai âtı âdiye tarikiyle tediyei be-
-del'âtta vâki olan teehhür mülâhazasiyle fiatları fahiş ve gali veyahut 
nefaset ve metanetleri dun erzak ve eşya ita olunmakta bulunması gibi 
halata mahal ve sebep kalmamak üzere mubayaatı umumiyenin mahsus 
b i r komisvon marifetiyle icrası ve esmamnın bilâ teehhür muntazaman 
tesviyesi tedbirine tevessül edilmesindeki fevait ve muhassenat derkâr 
olmasiyle Komisyonu Alinin bu bapta dermeyan ettiği mülâhazat pek 
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münasip olduğundan mazbataİ mezkûrede tâyin olunan vazaif ile mu
vazzaf olmak ve nezdi maaiı vefd cenabı hİlâfetpenahîde tensip ve fer
man buyurulacak bir reis ile memurini askeriye ve mülkiyeden ikişer 
zattan mürekkep bulunmak üzere komisyonun teşkili ve böyle bir ko
misyondan muntazır olan fevaidi maliyenin husulü mubayaat e>Tnanının 
peşin tediyesine ve bu da berveçhi maruz evvel emirde ihtiyati olarak 

bi r sermayenin tedarikine menut bulunduğundan Komisyonu Alîden 
ayrıca kaleme alınan ve kezalik meyanei bendegânemizde kıraat edilen 
mazbatada gösterildiği üzere İhtiyat sermayesi olarak iktiza eden bir 
milyon Uranın derdest olan muamelei maliyenin icrasİyle ondan bit-
tefrik banka tcvdüle elyevm muayveııat v 'e melbusat masarifine medar 
olmak üzere Nizamiye Hazinesince istifa olunmakta bulunan bedelâtı 
nakdiypnin badema doğrudan doğruya mahalli lahsilindeki mal&audık-
laruıca bilistîfa Bankı Osmanî şubelerine verilmesi ve üst tarafı için 
iktiza eden mebaliğin dahi müslakrazat ve tazminat ile demiryollar te
minatına karşılık olan mahallerden maada münasip vilâyatı şahane 
varidatı üşriyesİ müstelzim senedatmın Ziraat Bankası şubelerine ciro 
edilerek şubelerce tekasİt tahsil olundukça kezalik Bankı Osmanî'ye 
irsali ve gerek bedelâtı nakdiyeden gerek aşar hasılatından vâki olacak 

teslimat ile mııarvenat ve melbusah eümıdivo pumanı muntazaman bank 
üzerine vadeli ve vadesiz kambiyal keşidesi suretiyle temin olunarak 
mezkûr sermayei iptidai ve jhtiyatİve halel getirilmemek için hesabı 
carinin Maliye Nezaretiyle mubayaat komisyonu ve Bankı Osmanî ara-
.smda karşılık!: olarak ittihaz olunması ve şu kadar ki devaîrİ mülkiyece 
mubayaatı külliyeye ihtiyaç tahakkuk eder ise mezkûr mubayaat komis
yonuna müracaat olunacağı eğerçi komisyonun mukarreratı marazası 
cümlesinden ise de komisyonca matlup olan İntizamı muamelâtın de
vamı ile beraber devairi mülkiyece suratla tedarik olunacak ufak tefek 
bazt eşya İçin muhaberat ve müracaat i le vakit geçirilmemek üzere de
vairi mezkürenin doğrudan doğruya tedarik edebileceği levazım esmanı 
hakkında bir had tâyini ve bunun haricindeki mubayaat hususunda ko
misyona müracaat eylemeleri daha münasip olmasiyle bu cihetin ve mü-
teferrİatı keyfiyetin bade yapılacak ve ledelistizan komisyona tevdi edi
lecek talimata derci tezekkür kılınmış ve salifüzzikir iki kıta mazbata 
leffen arz ve takdim olunmuş olmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrü 
ferman hazreti veliyülemir efendimizİndir. 

28 zilhicce 1322 ve 20 şubat 1320 
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Arz tezkeresi 

Tevhidi munayaat maddesine dair mukaddema komisyonu mahsu
bundan kaleme alınan ve manzum âli buyurulan lâyihanın rnıütalâasiyle 
olbapta cereyan eden tefkikat ve müzakeratın neticesini mutazammın 
Maliye Komisyonu Âlisi tarafından kaleme alınıp bermantuku emrü 
fermanı hümayunu cenabı mülûkâne Meclisi Mahsusu Vükelâca kıraat 
edilen mazbata üzerine Meclisi mezkûrda cereyan eden müzakeratı havi 
tanzim edilen mazbata arz ve takdim kılınmış olmakla mündericatı 
hakkında her ne veçhile iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî serefsünuh 
ve *ııdur buyurulur ise mantuku âlisi infaz edileceği beyaniyle tezkerei 
senaveri terkim kılındı efendim. 

28 zilhicce '1322 ve 20 şubat 1320 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tûzim olan işbu tezkerei sâmijei sadaretpenahileri 
Meclisi Mahsu*u' Vükelânın mazbatai maruzası ve melfuflarİyle man
zum âli buyurularak işbu tevhidi mubayaat usulünün bilcümle devairce 
icra kılınmakta olan mubayaata da teşmil edilmek üzere berveçhi arz 
ve iktizan ifavı mııkteza'i hulusuna ve mezkûr komisyon riyasetine Ma-
sarifaü Askeriye Nazırı Müşir Devletlû Sadebtin Paşa Hazretlerinin 
tâyinine İradei senivei cenabı hilâfetpenahî şerefmütaallik huvurulmuş 
ve mezkûr mazbataya da hamiş terkîmivle tebliğ kılınmış olmakla ol
bapta emrü ferman hazreli velivülemrindİr. 

29 zilhicce 1322 ve 21 şubat 1320 

N o : 4 6 — S e l a n i k , K o s o v a ve M a n a s t ı r vi lâyat ı se lâses i va r ida t 
ve m a s a r i f at m m sure t i ahz ve sa r f ı h a k k ı n d a n i z a m n a m e 

2İ zilhicce 1322 ve 16 şubat 1320 

Madde 1 — Maliye Nezareti Celilesi Selanik, Kosova ve Manastır Vilâ
yetlerinin her biri için tanzim olunacak bütçenin mufassal bir kıta su
retini her sene Rumî martı iptidasından lâakal bir ay evvel Bankı Os-
manî'ye ita edecektir. İşbu varakada her vilâyetin varidat ve masarifa-
tının envai mufassaian zikredilecektir. İşbu bütçelerden her birine vi
lâyetin sancak ve kazalarının varidat ve masarifatının sureti tevziini 
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mübeyyin bir kıla cetvel raptedilecektir. E v r a k ı mezburenin nüshai sa
niyeleri vaktii zamanivle her biri muhasebeci ve malmüdüriine ita edi
lecektir. 

Madde 2 — Müstakrezatı mütevvia ile şimendifer teminatına mah
sus varidattan m a a d a sa ir lıer nevi varidat evvel emirde muhassasatı 
mülkiye ve askeriyeye müiaallik tediyat dâhil olmak şartiyle idareî ma
halliye ihtiyaca t ma sarfedİlecektir. 

Madde 3 — Her bir vilâyetin varidat ve masarif atının, muhasebesi 
merkezi vilâyette kâin Bankı Osmanî Acenteliğinde cem ve rüyet edile
cektir. Binaenaleyh her kazanın malmüdürü şehir gayesinde bilcümle mu
amelâtını mübeyyin bir kıta icmal varakasiyle masarif atı mübeyyin ev
rakı ve meskukâtın ecnasını mübeyyin bir kıta varakai mahsusa ile be
raber varidatın fazlasını mübeyyin bir kıta icmal varakasını sancak 
muhasebeciliğine ita edecektir ve mezkûr varakai mahsusanm malmü
dürü ile kaymakamı kazanın mühürlerini havi bulunması lâzım gele
cektir, Muhasebeci dahi sancağ ın malmüdürü tarafından irsal edilen 
evrakı müsbiteyi icmailerivle beraber Bankı Osmanî'nin acenteliğine 
İta edecek ve mezkûr .-ancak kazas ının varidatİyle masarifatı için kendi 
tarafından vuku bulan tediyalın, evrakı müsbilesini mübeyyin bir kıta 
i cmal i dahi raptedecekt ir . Merkez sancağın salifüzzikir masarifatına 
muktazi mebal iğ in tenzilinden sonra malmüdürîeri tarafından kendisine 
tesl im ed i lmiş olan - fa/ la i varidat ı meskukâtın ecnasını mübeyyin olup 

kendis iy le m u t a s a r r ı f t ara f ından taht ım edilmiş b ir kıta v a r a k a i malı-

su>a ile beraber mezkûr acente l iğe teslim edecekt ir . 

Madde 4 — Muhasebeciler ¡tarafìndan Bankı Osmanî acenteliklerine 
ita edilecek teslimat hakkında derhal vilâyetin muhasebei merkeziyesîne 
malûmat verilip merkezi sancak ile mülhak kazaların varidat ve masari-
fatmı mübeyyin icmalin bir sureti dahi tebliğ olunacaktır. 

Madde 5 — Vilâyetin merkez sancağına mülhak kazalardan gönde
rilen mebaliğ merkezi vilâyet kazasının varidatiyle beraber günü gününe 
Bankı Osmanî'nin acenteliğine teslim edilecektir. 

Madde 6 — Bütçede muharrer masarifatin tesviyesi her bir sancak 
ve kazanın memurini aidesi tarafından emredilecek ve fakat teftiş için 
Bankı Osmanî'nin acentelikleri tarafından tasdik edilmedikçe tediyesi 
caiz ol a mı ya çaktır. Bu bapta memurini merkume ifası lâzım gelen te-
diyata müteferri evrakı acenteliğe teslim edip acentelik dahi evrakı mez-
kûreyi derhal badettetkik ve tasdik ferdası günü iade edecektir. Ancak 
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teklif edilen tediyatm bütçede muharrer olduğu veyahut bütçede mu
harrer kredileri tecavüz eylediği takdirde t a l i k t e n imtina ederek es
babı mucibesinin beyaniyle evrakı mezkûreyi Müfettişi Umumİve irsal 
edecektir. 

Madde 7 — Masarifatı gayri melhuza namiyîe bütçede muharrer 
olup tesviyesi miibrem olan masarifatın evrakı müsbitesi Bankı Osmanî'-
nin acenteliği tarafından evvelce tasdik edilmeksizin bütçe tahsisatı da
iresinde tesviyesi kabil olacak ve fakat bu suretle tesviye edilen masrafı 
memurini aidesi badehu derhal acentelik tarafından tasdik ettirilecektir. 

/Madde 8 — Vil'âyetin varidat ve masarifatının hesabı Vilâyatı Se-
lâse Müfettişi Umumisi ile birlikte Bank tarafından tâyin olunan nu
mune veçhile tanzim edilmiş defatirde Bankı mezkûr acentcHğİnce tu
tulacak ve defterdarların dahi aynı yolda bir hesap tınmaları hususunda 
Müfettişi Umumî tarafından emir verilecektir. 

Madde 9 - - Bankı Osmanî acenteliği gerek nakden ve gerek masa
rifatın evrakı miishitesi olarak teslim olunan mebaliğİ cinsi cinsine vi
lâyetin hesabına irat geçirecek ve bunun için vilâyetin merkez mahase-
besine bir kıta senet makbuz ila edecektir. Diğer taraftan teslimat me-
yanında bulunan masarîfat evrakında muharrer mekadiri hesabı mez
kûra zimmet kaydedecektir, üçüncü madde iktızasırıra av zarfında Bankı 
Osmanî acenteliğine ita edilmiş olan masarifatın evrakı nviisbitesi vilâ
yetin merkez muhasebesine iade edilip mukabilinde işbu masarifat ev
rakının mecmuuna müsavi bir meblâğ için b i r kıta .senet ita edecektir. 

Madde 10 - Bankı Osmanî acenteliği dâhili vilâyette bulunan asa-
kiri şahanenin muayyenat esmanını tediyeye memur olacaktır, işbu te-
diyat vilâyetin merkez muhasebesinin bir kıta havalesi mucibince bütçe 

tahsisatı dairesinde tedive edilip idarei askeriye tarafından ita edilen 
evrakı müsbitenin işbu havalenamelere merbut bulunması iktiza ede
cektir. Vilâyetin diğer bilcümle masarifatı askeriyesi dahi kezalik evrakı 
müsbitenin ibrazı bütçe tahsisatı dairesinde Bankı Osmanî'nin acenteliği 
marifetiyle tedive edilecek muhas«asal ve zâbitan ve efradı askeriyenin 
maaşatı Bankı Osmanî'nin tasdiki üzerine mah be mah idarei askeriyeye 
tediye olunacağı gibi vilâyetin bilcümle memurini mülkiyesinin maa-
şatiyle bilcümle mütekaidin maaşatı o sırada tesviye edilecek ve hiç bir 
gûna hususi tediyat tecviz olunmıvacaktır. 

Madde 11 - - Vilâyatı Şelâle varidatının mecmuu Bankı Osmanî'nin 
şubesine teslim edileceği cihetle vilâyetin umuru nafıasına muhassa-. 
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yüzde beş Bankı mezkûrca bilifraz Ziraat Bankası tarafından ita edi
lecek senedatı makbuze mukabilinde tediye olunacaktır. 

Madde 12 — Vilâyetin umum bütçesinin varidat ve masarifatı 
tevazün etmeyip de varidatın ademi kifayeti görüldüğü halde bu kifa
yetsizlik Maliye Nezareti Celilesi Canibinden Rüsumat Emaneti üzerine 
ita edilecek kambiyaller ile kapatılacak ve işbu kambiyallerin bedeli 
on iki taksİdi mütesavİ ile Bankı Osmanî'ye tediye edilecektir. 

Madde 13 Varidatı mahalliyeden bilcümle memurini mülkîye 
ve askeriye ve adliye ve maliye maaşatiyle bilcümle masarifatı mahal
liye ve askeriyenin tamamii tesviyesinden sonra senei maliye hesabatı 
katiyen kapatıldıkta mevcut akça kalır ise Hazinei Celileye irsal olu
nacaktır. 

Madde 14 — fşbu nizamnamenin hilâfında hareket eden mamur 
mesul olacaktır. 

Madde 15 — Gerek işbu nizamname ahkâmının ademi tatbikmdan 
ve gerek mezkûr nizamnameye müteferri muamelâtı maliyede ika edilen 
müşkilâttan dolayı memurini maliye aleyhinde Bankı Osmanî acente
likleri tarafından şikâyet vuku bulduğu halde keyfiyet derhal Vilâyatı 
Selâse Müfettişi Umumiliğine iş'ar olunup şikâyeti mezkûre ııüşarün-
ileyh tarafından nazarı itibara alınarak tedabİr ve muamelâtı lâzıme 
ittihaz ve icra edilecektir. 

Madde 16 — Bankı Osmanî-Vilâyatı Selâsenin bütçesinin tediyatmı 
ancak vuku bulan tahsilat dairesinde temin eylemeği taahhüt eder. Şu 
kadar ki rüsum ve tekâlif tahsilatının cüzi olduğu zamanlarda muame
lâtı teshil etmek maksadiyle Bankı Osmanî bütçe masarifatımn yüz bin 
lira raddesine varıncıya kadar açığı tesviye eylemeğe muvafakat eder. 
Vilâyatı Selâse hesabının zimmetinde görülen mebaliğe senevi yüzde 
yediden faîz yürütülecektir. 

.Madde 17 — 5/17 şubat 1875 tarihli nizamnamenin dokuzuncu mad
desinin son fıkrası mucibince Vilâyatı Selâse umuru maliyesinin temini 
zımnında Bankı Osmanice ihtiyar olunacak masarifatı malısusanın taz
mini için Bankı meskûre yalnız tediyatı üzerine yüzde yarım komüsyon 
ita edilecek ve bu bapta her bir vilâyetin umumî bütçesinde miktarı 
kâfi karşılık gösterilecektir. 

Madde 18 — işbu nizamnamenin mevkii icraya vaz'ı için tedabiri 
lâzımeyi ittihaz eylemeğe ıMüfettişi Umumî veya gıyabında vali i le 
Bankı Osmanî bilittifak şimdiden mezundurlar. 
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N o : 4 7 — 2 4 m u h a r r e m 1 2 9 7 tar ihl i M e m u r i n Kefa le t Nizam
n a m e s i n i n 7 net m a d d e s i n e müzeyyel f ıkrai n izamiye 

Fakat telgraf ve posta memurlarının memuriyeti asliyeleri için 
ita edecekleri kefaletnamelerin ahkâmı memuru mekfulü anhın mensup 
olduğu idarece gerek vekâleten ve gerek muvakkaten tâyin ve istihdam 
edilecek diğer memuriyetlere dahi şamil olarak tanzim olunduğu halde 
kefaleti mezkûrenin hükmü bakî olduğu ve miktarı kefaleti derecei ki-
fayede bulunduğu müddetçe o) memurun bilâhara jdarece vekâleten veya 
muvakkaten tâyin ve istihdam olunacağı diğer memuriyetlerden dolayı 
tecdidi kefalete mecburiyet yoktur. Maabaza hu veçhile şümullü kefalet 
itası ihtiyaridir. 

12 muharrem 1323 ve 6 mart 1321 

Not 4 8 — Anadolu ş imendi fer iy le D e r s a a d e t ' e v ü r u d e d e c e k 
z a h a i r d e n k i le r e s m i ahz ınden sarf ı n a z a r edi lmesi 

h a k k ı n d a ir-adei seniye 

Şûrayı Devlet Maliye Dairesi Mazbatası 

Şimendifer güzergâhındaki devairi belediyece zahairden resim alın
maması iradei seniypj hazreti padişahî iktızayi âlisinden olmasiyle 
Anadolu şimendiferi ile Dersaadete getirilecek zahairden kile resmî 
alınmaması cihetine gidilecek olur ise kileci esnafı tarafından senevi 
Emanete verilmekte olan yüz bin kuruş bedeli makluun kısmı küllisi 
kaybolacağından ba talimatı mevcude mucibince vazifei teki üyenin 
esnaf uhdesinde takriri veyahut bedelin tenzili kileciler kethüda vekili 
tarafından talep olunduğundan bahisle resmi mezkûrun Dersaadet'çe 
aldınlmamasmda ısrar olunduğuna binaen zikrolunan resmi maktudan 
tenzilât icrasiyle ona mukabil Emanete varidatı cedide itası hakkında 
Şehremanetinin iş 'arına atfen Dahiliye Nezaretinden vuku bulan istizan 
üzerine Haydarpaşa'ya vürudeden zahairden kile resmi ahzınden sarfı 
nazar edilmesi ve kileci esnafının Emanete verdikleri yüz bin kuruş 
bedeli maktudan İcabeder ise bir miktar tenzilât icrası hakkında 14 
eafer 1322 tarihinde takdim kılınan mazbatada arz ve beyan kılınmıştı. 

T . ı c. 8 F . ıı 
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İşbu mazbata üzerine kile rüsumunun hangi tarihte mültezime ihale 
edildiğinin ve rüsumu saire ile beraber mi ihale olunduğunun ve müd
deti ihalenin ne kadar bulunduğunun Emaneti Müşarünileyhadan istiza-
hiyle alınacak cevabın İnbası hakkında sebkeden İş'arı sâmü cenabı 
Vekâletpenabileri mucibince cereyan eden muhabereden bahisle istif
sarı mütalâayı mutazammm Nezareti Müşarünileyhadan takdim kılınan 
22 rebiyülevvel 1322 tarih ve 2016 numaralı tezkere ve melfufları Şûrayı 
Devlete havale buyrulmakla bu bapta zahire tüccarından bazıları ile 
kileci esnafı kethüdalığından verilen arzuhaller ile birleştirilerek Maliye 
Dairesinde kıraat olundu. Nezareti MüşariiniJevhanın tezkeresinde Der-
saadet'e getirilen zahair için minelkadim cari olan muamelât, ve rüsumu 
tekyiliye 1266 tarihinde doksan bin kuruş bedeli maktu ile ba iradei 
seni ye kileci esnafına İhale ve ahiren varidatı saire meyanında Daıreİ 
Belediyeye terk ve ihale olunmuş ve bedeli makluu mezkûr 12W tarihinde 
Şûrayı Devlet karariyle yüz bin kuruşa iblâğ olunarak muamelâtı mez> 
küre kemakân kİleciler uhdesinde ipka ve olbapta bir de talimat tanzim 
kılınmış ve bu husus Öteden beri kileciler esnafına ihale olunup başka 
mültezime verilmemiş olduğundan ve resmi mezkûnm tarzı âhara tebdi
linden dolayı tüccar zahirelerini kantar İle veznedip esnafa tekyil ettir
memeğe başlamalarından dolayı esnafı merkume bedeli maktuun ten
zilini musirren talep etmekte oldukları beyaniyle iktizasının inhası Ema
neti Müşarünileyhadan alınan te/kereİ cevabivcdc i /bar ve buğday ve 
buna mümasil hububatın badema şimendifer kantariyle veznedilmesi 
için Galata 'da Havyar Hanında bir sendika teşkil olunup Anadolu mü-
varedatına karşı kısmen icrayı muamele eylemekte olduğuna ve tekyil 
yedlerinde bulunan talimatı mahsusa iktizasından ve teamül icabatından 
olup senevi yüz bin kuruş miktarı menfaati Hazineyi mucip olan hu
bubatın şimendifer kantariyle veznedilmesinde Hükümeti Seniye için h iç 
b i r menfaat olmadığı gibi bu suret kabul ve tatbik edildiği halde kileci 
esnafı perişan olacağından bahisle mezkûr sendikanın men'İ lüzumu 
kileci esnafı kethüdası Ali mühriyle verilen arzuhalde istida edildiğin
den keyfiyetin Şûrayı Devletçe tezekkürü lüzumu dermeyan edilmiştir. 
Zahire tüccaram tarafından verilen mezkûr arzuhalin hulâsası da Der-
saadet*te bulunan değirmen sahiplerinden bir kaçı buğday piyasasında 
buğday borsası veya dellâl şirketi tarzında hod be hod bir şirket teşkili 
ve evvelden beri meriyülicra olan ve âdatı kadimei ticariyeden bulunan 
buğdayın tâyini miktarında müstamel kile usulü yerine kantar ve tahlil 
usulünü ihdas ile ahaü itada tatbik edilmekte olan sade usulü teşviş ve 
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ücreti tabhiyeyi tezvirle ve buğday ticaret ve tahin hususunu tahtı inhi
sara alarak bu suretle gerek tüccar ve gerek ahali hakkında /ararı azimİ 
mucip ahvale tasaddi eyledikleri brvannle bu bapla bir kararı musip 
ilası istidasında ve küeciler kethüdasının müsledivatı dahi makamı ca
mii fahîmanelerine takdim edilip tezkerei Nezarette hikâye olunan ar
zuhal mealininin tekrarından ibaret bulunmuştur. İktizayı maslahat mev
kii müzakereye konuldukta dört rey ¡tarafìndan ınazbatai mütekaddimede 

a r z ve beyan olunduğu veçhile Anadolu şimendifer güzergâhındaki de-
vairi belediyece zahairden resim alınmaması muktezavt iradei ^enivei 
hazreti padişahiden olmalına mebni Haydarpaşaya vürudeden zaha
irden kile resmi ah/inden sarfınazar edilmedi ve kileci esnafının Ema
nete verdikleri yüz bin kuruş bedeli maktadan icabeder bir miktar 
tenzilât icrası ve liicear israfından devairi belediveve müracaat vuku 
bularak kendi ihtiyarlarıyle kile veyahut kantarla veznettirilmedikçe 
rüsumu keyyaliye alınmaması velhasıl kantar ve kile ile veznettirilmesi 
ihtiyara bırakılması lüzumu tekrar dermevan kılınmış ise de 14 safer 
1322 tarihinde takdim kılınan salifüzzikir mazbata üzerine sebkeden 
istifsarı sânıîye cevaben vuku bulan iş'an Emanetten Der^ıadet'e berven 
ve bahren gönderilen zahair için minelkudim cari oları muamelât ve 
rüsumu tekyiliye 12oo tarihinde doksun bin kuruş bedeli maktu ile ba 
iradei seniye küeoi esnafına ihale ve ahiren varidatı saire meyatıında 
îdarei Belediyeye terk ve ilâve olunmuş ve bedeli mezkûr 1299 tarihinde 
Şûrayı Devlet karariyle yüz bin kurusa iblâğ ve talimatı ınahsu-ava da 
raptoluıtarak muanıelei mesrude şimdiye kadar bu veçhile İfa olun
makta b ulunmuş olduğu ve Anadolu şimendifer güzergâhında'ki devairi 
belediye tarafından zahairden resim alınmaması hakkındaki iradei se-
niyei İtazretİ padişahinin Şehremanetine ait rüsumu kevvaliyeye şümulü 
olduğundan bahisle bazı tüccar tarafından rüsumu keyyalive itasından 
imtina edilmekle bulunduğu anlaşıldığı gibi Haydarpaşaya vürudedecek 
zahairden rüsumu lekyiliye alınmasından sarfı nazar olunduğu halde 
Belediyeye ait olan bedeli maktu miktarının tenzili tabii ve buna mu
kabil Emanete varidatı cedide tedarik ve tahsisi rnuktazi bulunduğu 
cümlei İş'arı Emanetten olup filhakika tezyinat ve muamelâtı Belediye 
uğruna m'übremülifa bir hayli masarif İhtiyarına mecbur olan Şehrema
neti bütçesinin bir hayli açığı olduğu bu defa mezkûr bütçenin Dairece 
icra kılınan tetkikatından anlaşılarak bunun kapatılması için varidatı 
haziranının tamamii istifasının teminiyle beraber tezyidi varidatı için bir 
takım ledabiri cedide \ c ciddiyye ihtiyarına lüzumu katî bulunduğu 
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bir sırada varidatı hazırasımn taklil miktarını mıır.ip olacak surette 
.muamele icrası rrayri caiz lmb'ndıığrından Anadolu .şimendifer güzergâ-
hındaki devairi belediyece /.abairden rüsum alınmaması merkezindie olan 
ve güzergâha münhasır bulunan salifüzzİkir iradei soniyei hazreti pa
dişahı hükmünün Haydarpaşa'ya teşmil olunmıyarak burada rüsumu key-
yaliyeye mukabil ileride Emanete bir varidatı cedide tedarik edinciye 
değin muvakkaten rüsumu mezburenin minelkadİm devamı istifası za
ruri ve nrünasip görülmüş olmakla ol veçhile jfavı muamele nlunması 
lüzumunun Emaneti Miisariinileyhaya lierliitebliğ Dahi lne Nezaretine 
havalesi ekseriyetle tezekkür olundu. Olbapta emrü ferman hazreti mera-
lehülemrindir. 

2') zilkade 1322 ve 22 kânunusani ¡320 

Meclisi Mahsusu- Vükelâ Mazbatası 

Anadolu şimendiferi ile getirilecek zalıairden resim alınmadığı 
takdirde kileci esnafı tarafından .senevi Emanete nıaktuan verilmekte 
olan ve kısmı küllisi kaybolacağı beyan olunan yüz bin kuruş resimden 

tenzilât icrasİyle ona mukabil Emanete varidatı cedide ihdası hakkında 
Şehrcmanetinden vuku bulan iş'ar ve cereyan eden muhabere ve zahire 
tüccarından bazılariyle esnafı merkumc kelhüdalığından verilen arzu
haller üzerine Şûrayı Devlet .Malîye Dairelinden kaleme alınan ve me
yane) beııdegânemizdn kıraat olunan işbu mazbatada şimendifer p;iizer-
gâbındaki devairi tıelcdiyece zahairden resim alınmaması muktezayı 
iradei seni yer hazreti padişahidrn olma.-ına nıebnİ liaydarpaşaya vüıud-
eden zalıairden kile resmi alızındaıı sarfınazar edilmesi ve salifüzzİkir 
bedeli maktudan icabeder ise bir miktar tenzilât icrası ve tüccar tara
fından ve devairi belediyeye bilmüracaa kendi jhtiyarlariyle kile yahut 
kanlar ile \ezncltirilnıedikçe rüsumu keyyaliye alınmaması elhasıl kan
tar ve kile ile vczneUirilmesinin ihtiyara bırakılması hakkında evvelce 
verilen karar ekalliyeti araca teyit vc tekrar edilmiş ve bu suret müna
sip görünmüş olduğundan ona göre ifayı muamele olunmak üzere key
fiyetin Emaneti Müşarünileyhaya tebliğinin Dahiliye \ezaret \no hava
lesi tezekkür kılınmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrü ferman haz--
retî veliyülemir efİmizindh. 

17 zilhicce 1322 ve 9 şubat 1320 

file:///ezaret/no
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Arz tezkeresi 

Anadolu şimendiferi güzcrgâhmdaki devairi belediyece zahaird'en 
resim alınmaması iradei seniyei hazreti padişahı muktezayı âlisinden 
olmasına mebni icrası lâzımgelen muameleye dair Şûrayı Devlet Ma
liye Dairesinden tanzim ve Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil kılınan 
mazbata arz ve takdim olunmakla olbapta her ne veçhile emrü fermanı 
hümayunu cenabı hiJâfplpenahî şerefmütaallik buyurulıır ise mantuku 
âlisi infaz edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

17 zilhicce 1322 ve 9 şubat 1320 

iradei saniyeyi mübelliğ hamiş 

Hesidei desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Mahsubu Vüke
lâdan mıüzeyyel mazbatai maruzasiyle beraber manzum âli buyurulan 
işbu tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei 
cenabı hilâfetpenahî şerefsudur buyurulmuş olmakla olbapta emrü fer
man hazreti veliyülemrindir. 

12 muharrem 1323 ve 6 mart 1321 

No : 4 9 — R u m e l i V i l â y a l ı Se l ases i var ida t ve m a s a r i f i n i n ahz 
ve sa r f ı iç in B a n k ı O s m a n î ' y e v e r i l e c e k k o m ü s y o n 

h a k k ı n d a i r ade i sen iye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Maliye Nezaretinin meyanei bendegânemizde kıraat olunan tezke
resi mealinden müsteban olduğu veçhile Rumeli Vilâyalı Selâsei Şaha
nesi varidat ve masarifinin ahz ve sarfı hakkında Bankı Osmanî'nin 
Nizamnamesine zeyil olmak üzere tanzim olunan nizamname bilistizan 
şerefsudur buyurulan emrü fermanı hümayunu crnabı ınülûkâne Tnan-
tuku âlîsine tevfikan iki nüsha- olarak 22 şubat 1320 tarihinde Banka ile 
bitteati bir nüshası Hazinei Maliyede hıfz ve diğer nüshası Banka İta 
kılınmış ve Bankın nizamnamei aslisi mucibince muhassas olan ko-
müsyona senevi ve şubeler ikramiyelerİyle hesabı cari faiz küsurunun 
Duyunu Umumiye İdaresince tahsil edilmekte bulunan varidatı üşriye 



166 

fazlasından ve Ziraat Bankalarına devir ve tevdi edilecek asar seneda-
tından tediyesi on beş gün zarfında temin olunduğu halde mezkûr Vilâ-
yatı Seîâsede vuku bulacak tediyat üzerine itası islenilen yüzde yarım 
yerine senevi beş bin lira maktu komüsyona muvafakat edileceğine dair 
Pançİri Bey canibinden verilen beyanname mündericatım musaddak 
Mösyö Defs tarafından dahi bir senet verilmiş olduğundan bahisle icrayı 
icabı dermeyan edilmiş olup sureti iş'arata nazaran Müşarünileyhima 
Pançiri Bey ile Mösyö Defs Vilâyalı Selâsei mezkûrede vuku bulacak 
tediyattan istenilen yüzde yarım komüsyon yerine senevi maktuan beş 

bin liraya husulü muvafakati Bankanın nizamname! aslisi 'hükmünce ala
cağı olan komisyon ve şubeler ikramiyesi ile hesabı cari ve faizi küsuru
nun tediyesi berveçhi muharrer temine talik etmekte olmasına ve saîi-
füzzikir zeyil nizamname ahkâmının tesrii tatbikatı lüzumuna mebni 
Bankı Osmanî'nin salifüzzikİı komüsyon ve şubeler ikramiyesi ile he
sabı cari faizi küsurundan alacağı olan tahminen senevi yüz bin liradan 
elli bin lirasının berveçhi maruz Düyunu Umumiye idaresince tahsil 
edilmekte bulunan varidatı üşriye fazlasından tesviyesi ve üst tarafı 
olan elli bin liranın dahi hissei menafi misillû münasip mahaller aşa
rının İhalesinde mültezimlerden Ziraat Bankası namına senet almak ve 
mezkûr Bankaca işbu senet mucibince tahlil olunacak bedeli aşardan 
tesviye kılınmak üzere Ziraat Bankası'ıım (avsiti münasip olacağından 
ona göre Bankı Otmanî'ye İcrayı tebligat edilmesinin Nezareti Müsarün-
ileyhaya havalesi bittezekkür mezkûr tezkere lef fen arz ve takdim 
olunmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir 
efondimizİndir. 

S muharrem 1323 r e 2 mart, 1321 

Arz tezkeresi 

Rumeli Vilâyatı Selâsei Şehane*i \aridalı ile masarifinin alız ve 

sarfı hakkında Bankı Osrnanî Nizamnamesine zeyil olmak üzere tanzim 

olunan'nizamnamenin teati olunduğuna ve mezkûr varidat ile masari-

fatın ahz ve sarfı için istenilen komisyonun sureti tesviyesine dair 

Maliye Nezareti Celİlesinin tezkeresi Meclisi Mahsusu Vükelâda ledel-

k;rae cereyan eden müzakerala tevfikan kaleme alınan mazbata melfuf-

lariyle arz ve takdim olunmakla mündericatı hususunda her ne veçhile 

emrü fermanı hümayunu hazreti hilâfetpenahî şerefsiinuh ve sudur bu-
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vurulur ise marrtuku celili infaz edileceği beyaniyle tezkerei senaveri 
terkim kılındı efendim. 

8 muharrem 2323 ve 2 mart 1321 

tradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai ma
razası ve melfufu İle beraber manzuru âli buyurulan işbu tezkerei sâ-
miyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei renabı hilâfet-
penahî şerefsudur buyurulmuş mazbatai mezkûreye hamiş terkİmiyle 
ifayı tebligat edilmiş olmakla olbapta emrü ferman hazreti veliyül-
emrindir. 

15 muharrem 1323 ve 9 mart 1321 

No : 5 0 — Avusturya v e M a c a r i s t a n i le Y u n a n i s t a n a r a s ı n d a tar ik i 
O s m anî ile teati o l u n a n t e l g r a f n o m e i e r d e n al ınan hissei 

imrarİyen in tenzili h a k k ı n d a iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Maliye Dairesinin meyanei kemteranemizde kıraat 
ve mütalâa olunan mazbatasında dermeyan olunduğu üzere Avusturya 
ve Macaristan ile Yunanistan arasında teati olunan telgraf namelerin 
beher kelimesi Londra Beynelmilel Telgraf Nizamnamesi mucibince 
vuku bulan tadilât üzerine Triyeste kablo tankından yirmi sekiz ve ta
riki Osmaniden kırk iki buçuk santim ücrete tabi olup tariki Osmanî 
ücretinin nispeten gali olması mezkûr kablo tarikma rağbeti intaç ede
rek Hükümeti Seniyece İşbu telgraf namelerden almagelen hissei imra
rİyenin zayi olacağı cihetle 'temini menfaat için tariki Osmaniden beher 
kelime için alınmakta olan kırk iki buçuk santimin Triyeste kablosu 
ücreti derecesinde olarak yirmi sekiz santime tenziliyle melfuf pusla 
mucibince Yunan İdaresince beş, Memaliki Mahrusaca on bir, Bosna, 
S ı rp ve Karadağ için dört ve Avusturya - Macaristan idaresince sekiz 
santim olarak istifası hususunun Telgraf ve Posta Nezaretine tebliğinin 
Dahil iye Nezaretine havalesi bİttezekkür mezkûr pusla l e f fen arz ve 
takdim kılınmış olmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrü ferman haz
reti veliyülemir efendİmizindir. 

24 zilhicce 1322 ve 26 şubat 1320 



Arz tezkeresi 

Devleti Aliye Telgraf idaresince alınmakta olan telgraf ücretinin 
Triyeste kablosu ücreti derecesinde tenzili mucibi menfaat olacağına 
dair Şûrayı Devlet Maliye Dairesinden ita olunan mazbata Meclisi Mah
susu Vükelâda ledelmütalâa cereyan eden müzakereye tevfikan zeylen 
kaleme alman mazbata arz ve takdim olunmuş olmakla münderecatı 
hakkında her ne veçhile iradei seniyei hazreti hilâfetpenahî şerefmıüta-
allik buyurulur ise mantırku âlisi infaz olunacağı beyaniyîe. 

24 zilhicce 1322 ve 16 şubat 1320 

İradei seıdyeyi miibelliğ hamiş 

Residei desti tlâzim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatası 
ve melfufu ile manzuru âlî buyurulan işbu tezkerei sâmîyei sadaret-
penahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî şeref-
mütaallik buyrulmuş olmakla olbapta. 

23 muharrem 1323 ve 17 mart 1321 

N o : 5 1 — 2 5 r a m a z a n 1 3 0 8 tar ihl i L iyakat Madalyas ı Nizam
n a m e s i n i n n i svana dah i teşmil i h a k k ı n d a - N î z a m n a m e i 

m e z k û r a m ü z e yy el - m e v a d d ı nizamiye 

27 muharrem 1323 ve 21 mart 1321 

Madde 1 — Zirde tadat ve beyan olunan hususatı hayriyede hide-
matı cemilei insaniyetkârane ibrazına muvaffak olan nİsvan dahi dere-
cei hizmet ve muvaffakiyetlerine göre liyakat madalyasının altın veya 
gümüş kıtalariyle taltife kesbi istihkak edeceklerdir. 

Madde 2 — Esbabı istihkak Memaliki Mahrusai Şahane'de cami 
ve mektep nıisillû mebanü diniye ve hayrİye inşa ettirmek veya dola-
yısiyle ciheti askeriyeye ait hususatta bezli mesai eylemek ve mecruhin 
ve marazayı askeriyeye bakmak veya muavenet etmek gibi suveri müs-
tahsene ile mesaii memduhai hamiyetkâride ve tabiblik ve kabilelik ve 
muallimlik mesleklerinde hıdematı ciddîyei insaniyetkâranede bulun
maktan ibarettir. 
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N o : 5 2 — B a k a y a n ı n t e t k i k ve tahs i l i h a k k ı n d a 

t a l imat 

2 safer 1323 ve 25 mart 1321 

BİRİNCİ K I S I M 

Tasfiyei bakaya 

Madde 1 — Her kaza merkezinde kaymakamların riyaseti altında 
mal müdürü muavini ve tahrirat kâtibi ve meclisi idare ile belediye 
meclisi âzasından birer zattan mürekkep olarak bir tetkiki bakaya ko
misyonu teşkil olunacaktır. Liva ve vilâyet merkezleri de birer kaza 
itibariyle işbu komisyonlar elviyede mutasarrıf veya muavinlerinin ve 
vilâyatta vıülâtın veya tensip edeceği erkânı vilâyetten» bir zatın riyaseti 
altında olarak muhasebe başkâtip ve mümeyyizleri ve vergi memur ve 
müdürleri ve Defteri Hakani memurları ve kezalik meclisi idarei ma
halliye ve belediye âzasından bir zattan mürekkep olacaktır ve bu ko
misyonlara memur azadan bazılarının bulunamadığı günlerde işe sekte 
gelmemek üzere azadan nısfı mevcut oldukça ifayı muameleye devam 
edilecektir. 

Madde 2 — Tahsi l i Emval Nizamnamesinin kırk yedinci maddesi 
mucibince istihdam olunacak' ketebe işbu tetkiki bakaya kömisyonları-

N». BMİIİI 

Madde S — Liyakat madalyasiyle taltif Duyurulacak olan nisvana 
verilecek berevatı âl i yed e madalyanın sebebi itası derç ve tasrih edile
cektir. 

Madde 4 — Nisvan tarafından ibraz edilecek hizmetin nevi ve de
recesine göre usulü mer'iyesi veçhile liyakat madalyasının evvelâ gü
müş kıtası ve hizımet ve muvaffakiyetin tekerrürü takdirinde altın kıtası 
ihsan buyurulacaktır. Maazalik gösterilecek hizmetin mahivet ve ehem
miyeti rraahsusasina göre mezkûr madalyanın yekten altın kıtasına da 
kesbî istihkak olunabilecektir. 
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nın nezaret ve mesuliyetleri altında olarak kabzımallar İ c a b ı n ı tetkik 
ve rüyetle tahsildarlara devrettİrecektîr. 

Madde 3 — Mal ve muhasebe kalemlerince evvelâ vergi ve temettü 
ve bedeli askerî bakayasının üç yüz senesinden üç yüz on yedi senesi 
nihayetine kadar her seneye ait miktarının başka başka olarak kura 
Üzerine s a rai yen ağnam resmi bakayasının üç yüz senesinden üç yüz on 
dokuz senesi nihayetine kadar her seneye ait miktarının seneleri gös
terilerek müfredat veçhile salisen emaneten idare olunan aşar bakaya
sının kezafik üç yüz senesinden ıüç yüz on dokuz senesi nihavetine kadar 
her seneye ait emanet aşar defterlerinden telhis olunarak miktarının 
şahıs üzerine rabian kefaleti müteselsile ile ehli kuraya ihale olunan 
aşar bedelâtı iltizamiyesi bakayasının kezalik üç yüz on dokuz senesi 
nihayetine kadar olan miktarının seneleri ayrı ayrı irae olunarak kura 
'üzerine hûmisen mültezimlere ihale olunan bedelâtı İisrive bakayasının 
üç yüz un dokuz senesi nihayetine kadar olan miktarının senelerinin 
iraesiyle ve depozito ile mi veya emlâk terhini mukabilinde mi ihale 
olunduğunun ve asıllarının ve faizlerinin tasrihiyle birer kıta defter 
tanzim olunarak hil-â ifaitei vakit tetkiki bakaya komisyonlarımı tevdi 
olunacak ve bundan başka tevizen tevzi olunmuş zabair eısmanı baka
yası olan mahallerde bakavayı mefkurenin hangi neneye ait ve nc mik
tar olduğunu mübeyyin müfredat veçhile birer kıta defter tanzim ve 
ita olunacaktır. Bu komisyonlar umum tahsilat ve vergi müfredat ve 
emanet aşar ve aşar taksit defterlerivle vevmiveleri aynen celp ve tetkik 
eyl ivecek t ir. 

iMadde -1- — Tetkiki bakaya komisyonları maddei sabıkada zikrolun-
duğu veçhile mal ve muhasebe kalemlerinden tanzim ve ita olunan def
terler üzerine her kariyenin muhtarlariyle ihtiyar meclisleri azaların
dan icabedenlerî celp ile emlâk ve temettü vergileriyle müsakkafat his-
sei maarifi ve bedelâtı askeriye ve emaneten veya kefaleti müteselsile 
ile ihaleten idare olunan aşar bakayasının ve taviz zahairi esmanı ba
kayasının kimlere ait olduğunu mübeyyin müfredat defterleri alıp ve 
bu müfredat defterlerini veremiyen muhtarların hesabatı ikinci mad
dede beyan olunan ketebe marifetiyle rüyet ve müfredat defterleri tan
zim ettirilip bunlardan emlâk ve temettü vergileriyle bedelâtı askerîye 
ve müsakkafat hissei maar i f bakayası asıllariyle teslimatı vakıaya göre 
evvelâ muhtarların kabzımal sergisi tabir olunan vergi teslimat sergi
leriyle saniyen mal ve muhasebe kalemlerinden alınacak olan bakaya 
d'efterleriyle tatbik olunacak bu defterlerin muhteviyatı kısmen veya 
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tamamen yekdiğerine tevafuk eylemediği halde mal ve muhasebe ka
lemlerinde müttehaz ve mevcut olan vergi müfredat defterleriyle ve in-
deliktiza yevmiye defterleriyle tatbik edileceği gibi aşar ve taviz za-
haİri esmanı bakayasını havi muhtarlardan alınacak veya ketebe ma
rifetiyle tanzim olunacak defterler dahi evvelâ marüzzikir bakaya def
terleriyle ve indeliktîza mal kalemlerindeki asıl defterlerle tatbik olu
nacaktır. 

Madde 5 — Maddei sabıkada beyan olunan tetkikata alelûsul san
dık eminleri tarafından mahtum ve hak ve silinti ve sair şaîbei tezvir
den salim olarak irae olunacak kabzımal sergileri esastır. Binaenaleyh 
muhtarlar tarafından verilecek müfredat defterleri bu sergilere muvafık 
olmak lâzımgelir. Muhtarlar tarafından verilen müfredat defterindeki 
bakaya yekûnu sergilerde tebeyyün ettirilecek bakaya yekûnundan nok
san îse aradaki fark brttetkik muhtara zimmet kaydolunur. Şu kadar ki 
bey ve ferağ olunan emlâk ve arazinin vergi defterlerinee münakalesi 
icra olunmamış olması sebebiyle mutasarrıf sabık ve lâhikı namlarına 
veya herhangi bir sebeple mükerrer tezkere imlâ edilmiş mükerrer em
lâk vergisi tahakkuk eylediği veyahut herkesin ticaret eylediği mahal
lerde istifası meşrut olan temettü vergisinden âhaı mahalle gitmiş veya 
vefat ve gaybubet ederek hüviyeti na malûm bulunmuş olan efrada 
sinini sabıka kuvudnna nazaran larhedilmİş ve bazı müessesat memu
rinine bin üç yüz on sekiz senesinden itibaren tarhı takarrür eden te
mettü vergilerinden üç yüz on vedi ve ondan evvelki senelere ait olup 
mazhan affı âli olduğu Maliye Nezareti Celilesinin 16 mayıs 1320 
tarihli tahriratı umumiyesiyle tamimen tebliğ olunmuş olan temettü 

vergileri bakayası tebeyyün eylediği halde işbu mükerrer ve gayrı mü-

tehakkik vergilerin sergilerin balâsında nıurakkamı asliyat meyamna 

dahil bnlunarağı cihetle tenzili i tabedeceğinden bunların herveçhi müf

redat kemiyet ve keyfiyeti bdttâvdn nruamelei muklazİve icra olunmak 

üzere mazbataya ıapîohmur ve bir de bedelâtı askeriyeden vefat edip de 

kayıt lan terkin ettirilmemiş ve şahıs ve hüviyetleri mefkut bulunmuş 

olanlara ve tebaa! ernebtyeye ancemaatin hisse tefrik edilmiş olduğu 

tebeyyün eylediği takdirde bu misillû kesan namlarına tarhedilmiş olan 

bedelâttan bedeli nizamî olan otuz yedişer kuruş birer buçuk paradan 

maadası bedelâtı askeriye tevzi komisyonları marifetiyle yeniden efradı 

mevcudeye tevzi ettirilerek müteveffa ve madum ve ecnebilerden her 
birine otuz yedişer kuruş birer buçuk para hesabiyle ait olan mezkûr 
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bedelâtı nizamiyenin baliğ olduğu miktar kezali'k akliyattan tenzil olun
mak üzere mazbataya raptedilir. 

Madde 6 — Zikrolunan sergilerin temettü vergisi sütunlarında gö
rülen bakaya tetkik olunarak zürraa ait kısmı bittahkik badehu kayıt
ları terkin olunmak üzere komisyonca derhal bir kıta mazbata tanzim 
edilir. 

Madde 7 — Zürraa ait kısmı berveçhi muharrer mazbataya raptedil
dikten sonra esnafa ait kalan temettü vergisiyle emlâk vergisi ve bedeli 
askerinin teslimatı asıllarını tecavüz eylediği tebeyyün ederse muhtarlar 
tarafından verilen mezkûr müfredat defterine nazaran bakayası bulu
nan diğer sütuna veya diğer seneye nakil ve mahsup olunmak üzere 
mal kaleminde müttehaz olan vergi müfredat defterinde ve yevmiyedeki 
teslimat kayıtlariyle bittatbik mazbatası tanzim olunur. 

Madde 8 — Mezkûr sergilerde muharrer teslimat kaydı yevmiye 
defterlerinde bulunmadığı takdirde teslimatı vakıa sandık eminlerine 
2immet kaydolunur. 

Madde 9 - Muhtarların hak ve silinti ve şaibei tezvirden salim 
olarak verdikleri müfredat defterleri mevaddı sabıka mucibince tutkik 
ve tatbik olunduktan sonra musaddak olarak kuraya gönderilip defteri 
mezkûrda isimleri münderiç bulunan her ferde heyeti ihtiyariye huzu
runda deyinlerinin nevi ve miktarı ve bir diyecekleri olup olmadığı 
ifade ve fazla teslimat iddiasında, bulunanlara beş gün zarfında komis
yona müracaatla makbuz ilmühaberleri ibrazile ispatı müddea ey
lemeleri lüzumu tefhim olunarak defstiri mezkûre nihayet bir haftaya 
kadar heyeti ihtiyariye tarafından tasdik ve komisyona iade olunur. 
Köylülerden fazla teslimat İspat eden efradın namlarına mukayyet olan 
bakayadan ispat olunan fazlai teslimat biMenzil kabızına zimmet kayd
olunarak işbu defterler katiyet ıkesbeder. 

Madde 1Q — Berveçhi muharrer kesbi katiyet eden muhtar defter
lerine nazaran emlâk vergisinden bakiye i zimmetleri olanlar meyanında 
alelûsul aczi tahakkuk edenlerin aceze vergisi karşılığından mahsubu 
icra olunmak üzere bittefrik muamelei lâzİme icra olunmak üzere ko
misyonca mazbataya raptolunur. 

Madde 11 — Şahsı mükellefin vefatiyle mahalli istifası kalmamış 
ve terki sanat ve ticaret ederek şeyhuhat ve maluliyetle aczi tebeyyün 
eden kesana ait bulunmuş olan temettü vergisi bakayasının kayıtları 
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terkin olunmak üzere bİlmüıfredat kemmiyet ve keyfiyeti tâyin olunarak 
kezalik mazbataya raptolunur. 

Madıde 12 — Üçüncü maddede beyan olunan ağnam resmi baka
yasının müfredat defteri tadat ve umum tahsilat ve ledelicap sandık 
yevmiye defterleriyle tetkik olunarak bakavayı mephuseden yerli zim
metinde olan miktarın ne kadarı kendileri ve vereseleri berhayat olan 
ashabı zimeme ve ne miktarı vefat edip de veresesi bulunmıyanlara ait 
olduğu muhtarlardan tahkik olunarak keyfiyet defalirİ nıezkûrenin mü
lâhazat sütununda tasrih olunduktan sonra mahtum olarak ait olduğu 
karyeye gönderilir. Kurada heyeti ihtiyariye tarafından işbu defter Üze
rine keyfivet tetkik ve tahkik ve ashabı düyuna miktarı deyinleri tef
him olunarak huniardan evrakı müsbite iraesiyle borçlarını tesviye 
ettiklerini ispat edenler olduğu takdirde kendilerinin nihayet beş gün 
zarfımda komisyona müracaat eylemeleri lüzumu tefhim ve isimleri 
hizasına keyfiyeti iddiaları işaret olunmakla beraber münderecalı sai-
resİnin mukarİni sıhhat olduğu tasdik olunarak defatiri mezkûre bir 
hafta zarfında komisyona iade ve tevdi olunur. Komİsvouca defatİrİ 
mı-zkûre üzerine vefat eden ve veresesi bukınmıvanlann miktarı zime-
matı bitfefrik kal ı t lar ı terkin olunmak üzere mazbataya raptedileceği 
gün teslima-t iddiasında huhınan efradın namlarına mukayyet olan ba
kayayı muhtara teslim etliğini iddia ve ispat edenlere ail zimemat muh
tarlara ve maIsandiığma ila ettiğini beyan ve ispat edenlerin Lr,ae ettik
leri evrakı mümbite üzerine yevmiye defterinden icrayı tetkikat olunarak 
irat kaydı var-a müfredat defteri tashih yoksa kabzeden sandık eminine 
zimmet kaydedilir. Mezkûr müfredat defterinde geçici ve yabancı zim
metinde gösterilen düyunun ashabı hakkında tahkikat icra olunarak bu
lundukları mahal tahakkuk ettirildiği halde bu misillû ashabı düvıın 
bulundukları mahal hükümetince bil muhabere evvelemirde kefalete 
raptettirilerek hitlakîp tahlil edilir. \ e rede bulundukları tahkik oluna-
mıyan ve hüviyetleri katiyen meçhul bulunanlara ait miktarı da ka
yıtları terkin olunmak iizt-re mazbatası tanzim edilerek İşbu müfredat 
defteri keshi katiyet eder. 

Madde 13 - Emanet asar bakayasından mülga aşar idareleri za
manına ait olan üç yüz ve üç yüz bir seneleri bakayasının elde bulunan 
tâşir defterleri evvel beevvel tetkik olunarak müfredatı malûm olmıyan 
kısmının tamamen terkimi kayıtları icra olunmak üzere ayrıca mazbatası 
tanzim olunur. Mezkûr idareler zamanına ait Dİup müfredatı tâyin olunan 
miktariyle üç yüz on dokuz senesi nihayetine kadar olan defterlere na-
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zaran tahakkuk eden emanet aşar zimematmın hedele rapi olunmamış 
kısmı varsa evvelemirde bedele raptettirilerek ashabı zimcm ve düyun 
meyamnda teslimat iddiasında bulunup da ilmühaber veya makbuz ile 
isbatı müddea edenlerin teslimatı vakıaları on ikinci maddede beyan 
olunan usule tevfikan tetkik olunarak zimmetleri mahsup veva nakl* 
olunur. Ashabı düyun meyamnda vefat edip de veresesi bulunmıyanların 
ve gaybubet edip hüviyeti meçhul olanların zimematı alelûsul terkin 
olunmak üzere mazbataya raptolunur. 

Madde 14 - Kefaleti müteselsile ile ehli kuraya ihale olunan aşar 
bedelâtı iltizam iyesi bakayasının her seneye ait miktarının seneleri iti
bariyle kura muhtar ve hey'alı ihliyariyesirrdcn şahıs üzerine birer def
teri talebolunarak o defter mucibince mutalebe ulunur. Ancak esamisi 
münderiç olan ehli karye meyamnda bilkülliyc aczi tahakkuk edenlerin 
veya vefat edip de züktidar veresesi bulunmıyanların hisseleri işbu 
tetkiki bakaya sırasında bir defalık olarak yekdiğerine kafalet 'cri ha
sebiyle sair ehli karyeye tevzi olunmayıp- atıfeti mahsusai hazreti pa-
d'işahi olmak üzere kayıtlarının terkini zımnında balâsı müfredatlı ve 
esbabı muciheli bir kıta mazbataya raptolunur. 

'Madde 15 — İhale olunan aşar bedelâtı ütizamiyesİ bakayasına 
dair üçüncü maddede musarralı olan defterin aslivatı kuvııt ve evrakı 
müsbite ile ve teslimatı yevmiye defterleriyle tatbik vc tahakkuk ettiği 
gösterilen faiz hesabı tetkik olunup .salimiyetİ tebeyyün eyledikten ve 
mültezimin ve küfelâsının veya her ikisinin veresesinin merhun ve gayrı 
merhun em-lâkiyle serveti nakdiyesi tahkik ve haciz vaz'ı lâzımgelenler 
derhal haczettirildikten ve defteri mezkûrun mülâhazat sütununa mua
melâtı mephuse şerh ve izah olunarak ziri tahtim olunduktan sonra 
takibatı nizamiye icra-sı için mezkûr defter mal kalemine tevdi olunur. 
Ancak mülteziminden birinin veya küfelâsının veyahut bunların vere
sesinin emlâki mermine ve gayrı merhunesi ve serveti nakdiyeleri be
delâtı iltizam iye bakayasının tesviyesine kifayet edip de bunlar takibatı 
nizamiye icrasına mahal bırakmaksızın bir sene zarfında ve nihayet 
üç taksitte tamamen tesviye edeceğini taahhüt vo istida eder ve birinci 
taksiti bir ay zarfında tcd'iye eylerlerse o gibi mültezimin veya küfe-
lânın emlâki hakkında takibat icra olunmıyarak kendilerinden aranılan 
faizden sarfı nazar olunur. Bu suretle taahhüt edilip de ikinci veya 
üçüncü taksiti müddeti muayyenesinde ifa olunmadığı halde derhal ta
kibatı nizamiye icrasiyle beraber zamanı istifasına değin müterakim 
faizi dahi tahsil olunur. Mültezimlerin ve küfel'âsınuı ve buruların ve-
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resesinjn emlâki merhune ve gayri merhunesi ve serveti nakdiyeleri 
tesviyei deyne kâfi olmadığı ve kezalik -takibatı nizamiyeye hacet kal
mamak üzere dört sene zarfında ve dört taksitte müterakim faizleriyle 
beraber tesviyesini taahhüt ve bu taahhüdünü başkaca emlâk terhini 
suretiyle kefil irae ederek ve Aşar Nizamnamesinde musarrah olan 
şeraite tevfikan ol baptaki senedi mukavelât muharririne tasdik ettirerek 
temin eylediği takdirde bunlar hakkında takibat icra edilmeyip yeniden 
tâyin olunan tekasit miatları hululünde tahsil olunur ve bu suretle ye
niden taksite raptedilen aşar bedelatı iltizamiyesi bakayası için işbu 
tekasit müddeti muayyenesi zarfında tesviye olunmak şartiyle faiz yü
rütülmez. Şu kadar ki balâda beyan olunduğu veçhile yeniden taksite 
raptolunduğu zamana kadar teraküm eden faizler tokası ti cedide sene-
datma bîlithal tahtı temine alınır ve bu tekasİti cedideyi dahi vaktinde 
ifa etmiyenler hakkında takibatı nizamiye icra ve zamanı istifaya kadar 
faiz talep edilir. Suveri muharrere ile tekasit ve teminatı cedîdeye 
raptolunan zimem ba mazbata mal kalemine bildiril ir ve mal kalemin-
ce de bu usule tevfikı hareket olunur ve ukut ve mukavelâta merbut 
olan aşar bakayasından mültezim zimemaümn üç yüz senesine kadar 
af buyurulmuş olan vergi ve ağnam rüsumu gibi ahali üzerindeki mü
kellef atı emir iyeden istisnası ittihaz olunan karar ve şerefsadır olan 
iradei seniye iktizasından olduğundan bu cihet esnayı tetkikatta nazan 
dikkatten dür tutulmıyacaktır. 

Madde 16 — Tavizen tevzi olunmuş zahair esmanı bakayası olan 
mahallerde bakayayı mezkûre hakkında üçüncü maddede muharrer ol
duğu veçhile mal kalemlerinden tanzim ve tevdi olunacak defterler üze
rine ağnam resmi bakayasına dair olan ikinci maddede beyan olunan 
usule tevfikan muamele olunur. 

Madde 17 — Mükerrer ve gayrı mütehakkik vergilerle bedelâtı as
keriyenin tenzili hakkında beşinci maddede ve zürra temettü vergileriyle 
aceze vergileri hakkında altıncı ve onuncu ve on birinci maddelerde 
tetkik komisyonlarından kura üzerine ve müfredat veçhile tanzim olu
nacağı beyan olunan mazbatalar meclisi idarei kazaca dahi bittetkik 
ziri zat mühürleriyle tasdik olunduktan sonra evrakı möisbite ittihaz 
olunarak muhtevi bulunduğu akçeler bir taraftan ait olduğu mala irat 
ve diğer taraftan irsalât hesabına masraf kaydolunarak mezkûr maz
batalar şehriye cetveline rapfolunur. Ancak on ikinci maddede muharrer 
ağnam resmi bakayası ile on' üçüncü maddede muharrer emanet aşar 
bakayası ve on dördüncü maddede muharrer kefaleti müteselsile İle 
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ihale olunmuş aşar bakayasının aceze ve müteveffalar hissesi ve on al
tıncı maddede musarrab taviz zabair esmanı bakayası hakkında mevaddı 
mezkûrede kura üzerine müfredat veçhile tanzim olunacağı beyan olu
nan mazbatalar kaza meclisi idaresinden kezalİk tetkik ve ziri zat mü-
hürleriyle tasdik olunduktan sonra elviyeye gönderilerek meclisi idarei 
livaca ve elviye tetkik komisyonlarından tetkİkatı muktaziye bilicra bu 
suretle gönderilen mazbataların meclisi idarei vilâyetçe sıhhati münde-
recatı tasdik olunduktan sonra Maliye Nezaretinden istizanı keyfiyetle 
Nezareti Müşarünileyhaca usulen müterettip muamele bilicra verilecek 
emir ve mezuniyet üzerine mahallince terkini kayıt muamelesi icra edi
lir. Şu kadar ki kazalarca tetkik ve tasfiyei muamele ve elviye ve vilâ-
yatça tetkikatı lâzime icrasivle Maliye Nezaretinden istizanı keyfiyet 
için haddi gaye olarak bir sene müddet tâyin olunmuş olduğundan her 
vilâyet muhtevi olduğu kazaların cesametine ve bakayasının miktarına 
göre tasfiye için ve elviyeye mülhak kazalarının adedine nazaran tas
fiye ve tetkik İçin münasip bir müddet tâyin edecek ve bu müddetleri 
Ha7,incİ Celileye iş'ar edecektir. Maddei sabıkada muharrer olduğu 
veçhile ağnam resmi ve emanet aşar bedeli ve ehli karyeye kefaleti mü
teselsile ile ihale olunmuş asar bakayasının aceze ve müteveffalar his
sesi ve taviz zahairİ esmanı bakaya>ı hakkında berveçbi muharrer me
zuniyeti rnutaz-atnımn Hazineden vürut edecek emir üzerine diğerleri mi-

sillû bir taraftan ait olduğu mala irat ve diğer taraftan İrsal ât hesabıma 
masraf kaydolunarak evrakı musbiteleri şehriye cetvellerine raptolun-
mak suretiyle ifayı muamele olunur. 

Madde, 18 — Muhtaran yedlerînde bulunan iumal dergilerinin yü-
Lunlan beynindeki münakale muamelesi hakkında yedinci maddede tas
fiye komisyonlarından tanzim olunacağı beyan olunan mazbatalar üze
rine mal kalemleri berveçbi zir ifayı muamele edecektir. Şöyle ki bir 
karye «ergisinde meselâ emlâk vergisinin asliyatı beş hin kuruş olduğu 
halde te.-lİmat sütunu beş bin beş yüz ve temettü vergisi veyahut bedeli 
askerî sütunun asliyatı iki bin kuruş iken teslimat sütunu bin hrş yüz 
kuruş olarak görülür ve mnhtaranın verecekleri müfredat defterine na
zaran emlâk vergisinden fazla verildiği görülen bes yüz kuruşun temettü 
vergisi veyahut bedeli askeri sütununa ait olduğu anlaşılırsa vergi müf
redat ve umum tahsilat defterlerinde ait olduğu kura kayıtları hizasına 
komisyonun hangi tarih ve numaralı mazbatasına müstenit olduğu sürh 
i le işaret olunarak emlâk vergisi hesabından mezkûr beş yüz kuruş ten
zil ve temettü ve bedeli askerî hesaplarından hangi hesaba ait Ue o he-
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saha zamnuolunur. Ancak bir sütunda noksan görünen miktara mukabil 
muhtarların verecekleri müfredat defterinde o seneye ait olarak bakiye 
akçe gösterilmiş bulunduğu veyahut bir karye sergisinde bu suretle me
selâ emlâk vergisi teslimatı asliyatmdan fazla akçe olup diğer sütun
larda tamamen istifa edilmiş olarak o sergiden başkaca matlup bulun
madığı halde meblâğı mezkur olbapta tasfiye komisyonundan tanzim 
olunan mazbata üzerine reddiyat hesabına masraf ve o karyede muh-
taranın verecekleri müfredat defterine nazaran deyni olan şahısların 
diğer seneden olan bakayasından tahsilat olarak irat kaydolunur. İşbu 
mazbatalar reddiyat muamelesinin evrakı müsbitesi olacağı gibi irat 
kaydını mutazammm olan ©andık makbuzları da mezkûr mazbatalara 
raptolunarak şehriye cetveliyle Hazinei Celİîeye gönderilir. 

Madde 19 — Dokuzuncu maddede beyan olunan muhtar zimematı 
hakkında meclisi idarelerden hüküm istihsali zımnında olbaptaki maz
batalar memurini maliyeye tevdi olunacağı gibi sekizinci ve on ikinci 
maddeler mucibince memurini maliye ve sandık emasına zimmet kayd
olunan akçeler hakkında kezalik mecalisİ idareden hüküm istihsali Zım
nında olbaptaki mazbatalar memurini mumaileyhime verilecektir. Me
murini maliye muhtaran zimematını tahtı hükme aldırarak tahsili için 
kendi emval ve emlâkine müracaat edilecek ve şayet zimmettar muh
tarların emval Ve emlâki zimmeti muhakkakalarını tesviyeye kifayet 
etmezse karşılıksız kalan kısmını müntehiplerine tevzi edecek ve tahsili 
için bir defterini tanzim ederek tahsilat komisyonuna tevdi edeceği gibi 
memurine ait zimematın hangi memurun zamanı idaresine ait ise o 
memura 've küfelâsına bilmüracaa tahsiline teşebbüsle beraber berveç-
hi müfredat Hazinei Celileye de derakap beyanı malûmat edecek ve bu 
suretle zimmetine akçe geçirdiği tahakkuk eden memurlar hakkında da 
muamelei nizamiye icrasına tevessü] eyliyecektir. 

ıtKfNCÎ K I S I M 

Tahsili bahaya 

Madde 20 — Tetkik komisyonlarının neticei tetkikatı mutazammm 
olan defatir ve mezabıtın mükellefinden tahsiline taallûk eden aksa
mının muamelei icraiyesi Tahsili Emval Nizamnamesine tevfikan mü
teşekkil olan t a h s i l a t komisyonlarına aittir. 

Madde 21 — Aşar bedel'âtı iRizamiyesi bakayasından maada bil
cümle bakayanın her dört seneliği b i r senede vacibülifa olarak vergiler 

T. 1 C. B F. l î 
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için muayyen olan tekası't zarfında istifa olunur. Yani bir şahsı,: vakti 
tek asitte taksine isabet eden miktarı deyni senei haliye vergi .baksitiyle 
beraber istihsal kılınır. Haüye mürettebatını birinci taksite kadar ta
mamen tesviye edenlere yüzde beş ikramiye verildiği misillû eylül ni
hayetine kadar bakayadan olan borcunun taksite raplile tahsili seneİ 
âtiyeye tehir olunmuş olan mekadiriyle beraber tamamını tesviye eden
lere de yüzde beş ikramiye verilir. 

Madde 22 - Tahsilat komisyonu kura üzerine alacağı defterlerden 
her şahsa ait vergi ve bedelâtı askeriye bakayasının o seneye ait teka-
sitini o şahsın vergi tezkeresine ve devairi tahsiliye teklif cetvellerine 
derç Ve İmlâ edeceği gibi ağnam resmi ve emaneti aşar bedeli ve tavizi 
zahair esmanı bakayasının kezalik o seneye ait tekasitini dahi devairi 
tahsiJiyeye tefrik ederek vergi tezakiriyle teklif cetvellerini ita eylediği 
misillû her daireİ tahsiliye tahsildarına o dairedeki ashabı düyunun 
miktarı düyununu Iıavİ .müfredat veçhile bir defter verecek ve defatir 
ve tezakiri mezkûre üzerine bakayayı mephuse zamanı tekasitte tahsil
darlar marifetiyle Tahsili Emval Nizamnamesi ahkâmına tevfikan tah
sil olunacak ve fakat asar ihale bedelâtı kemafissabık usulü dairesinde 
istifa kılınacaktır. 

Madde Z> Vergilerle bedelâtı askeriyenin üç yü*z on yedi senesi 
nihayetine kadar olan seneler bakayası tahsilâlından Tahsili Emval 
Nizamnamesi mucibince verilmekte olan yüzde beş aidat mürettebatı 
mezkûrenİn mezkûr sene nihayetine kadar tahsilâtına ait olmak üzere 
yüzde ona iblâğ olunacağı gibi ağnam resmi ve emanet aşar 
bedeli ve tavizi zahair esmanı bakayasının üç yüz on dokuz senesi ni
hayetine kadar bakayasına teşmil edilecektir. Mezkûr yüzde on aidatın 
yüzde ıbeşi tasfiye ve diğer yüzde besi tahsilat komisyonlarına ita olunur. 
Tasfiyei hesap komi.svonuna ait yüzde besin umumundan kırk parası 
komisyon riyasetinde bulunan memurini mülkiyeye ve İk! kuruşu mü-
lesaviyen tevzi olunmak üzere dört azaya ve küsur iki kuruşu bakaya 
hesabını ita ile beraber tetkik ve tahsili bakaya hususunda komisyonlara 
muavenet! sebkedocek olan muhtarandan her birine mensup olduğu kar-
ve tahsilatı nispetinde bilifraz ita edilir. Ancak muhtaran bakaya hesa
bını İta ile mükellef olup vermedikleri takdirde Tahsili Emval Nizam
namesinin kırk yedinci maddesi mucibince hesapları malısusan istihdam 
olunacak ketebe marifetiyle rüyet ettirilerek bilâhare ücreti kendilerine 
tazmin ettirileceği gibi muhlarana verilmesi lâzımgelen iki kuruş aidat 
dahi kâtiplere tevzi edilir. Tahsilat komisyonuna tefrik olunan diğer 
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yüzde beşin kezalik kırk parası komisyon riyasetinde bulunan memurini 
Maliyeye kırk parası mütesa'viyen tevzi olunmak üzere iki âzayj yirmi 
parası komisyonun hizmeti tahririyesinde bulunacak ketebeve ve iki 
kuruşu tahsil ettiği bakaya nispetinde tahsildarlara ita ve küsur yirmi 
parası da en zivade bakaya tahsil eden tahsildarlardan birine mükâfaten 
verilmek üzere tefrik edilir. Mükâfat için tefrik olunan işbu yüzde yir
mi para üç ay teraküm ettirilecek ve bu müddet zarfında en ziyade ba
kaya tahsil eden tahsildar kim ise ona bir maaş nispetinde mükâfat 
veriierek fazlası komisyon maiyetinde müstahdem kelebe beyninde tak
sim edilecektir. 

Madde 24 Vergilerle bedelâtı askeriyenin üç yüz on sekiz ye 
on dokuz seneleri bakayasiyle ondan sonra sabıka âdadına dahil olacak 
seneler bakayasından nispeti muayyenei nizamiyeden fazla vukubulacak 
tahsilattan doğrudan doğruya tahsildarlara ait olmak üzere yüzde beş 
aidat verilecektir. Meselâ bir daire tahsildarına senesi içinde emvali 
miiret:t*bcnin yüzde sekseni veva doksanı tahsil olunmak şartiyle tah
sis olunan aidattan o tahsildar yüzde .seksen veva doksandan noksan 
tahsilat icra etmişse bittabi aidatını noksan alacağı gibi ertesi sene o 
nispete iblâğ edinriye kadar ibir şey verilmeyip fakat o nUpeiten fazla 
tahsil ettiği yanı yüzde seksen veya doksanı tecavüz eylediği takdirde 
fazla tahsil ettüri akçeden yüzde beş aidat verilecektir. 

Mevaddı müteferrika 

Madde 25 — On yedinci maddede muharrer olduğu veçhile -tetkik 
komisyonlarına taallûk eden vezaif vilâyetçe tâyin olunacak -miatlarda 
ikmal edilmediği takdirde mezkûr komisyonların riyasetinde bulunan 
memurini mülkiyenin kifayetsizliği anlaşılacağından Maliye Nezaretince 
keyfiyet sicilline kayıt için Memurini Mülkiye Komisyonuna ve azil ve 
tebdili için Dahiliye Nezaretine iş'ar olunacaktır. 

Madde 26 ~- Tahsili Emval 'Nizamnamesinin mevaddı mahsusasm-
d)a muharrer vezaifi muayyenevi tamamen ifa etnıiven ve mükellefine 
itası Jâzımgelen ihbarnameleri bilaistisna müddeti muavyenesi zarfında 
tebliğ ettinniyen ve mezkûr ihbarnameler üzerine icabeden muamelei 
icraiyeye tevessül etmiyen ve işbu talimatta miinderiç muamelâtı vak
tinde tatbik ve icra evlemiyen tahsilat komisyonu riyasetinde bulunan 
m'eanurini Maliye dahi azlolunmakla beraber sebebi azilleri sicillerine 
kaydolunacaktır. 
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Madde 27 — Tetkik komisyonlarının neticei tetkikatını havi olan 
mezabjt ve evraka müteferri muamelâtın icrasına Hazinei Celil'e Tahsi
lat İdaresi memurdur. Vilâyattan vürut eden evrak üzerine nihayet üç 
ay zarfında cevap itasına 1darei mezkûre mecbur ve aksi halden me
sul dür. 

N o : 5 3 — Aşar ın araz i üzer inden sure l i istifasını 
mübeyy in T a l i m a t 

2 saf er 1323 ve 25 mart 1321 

Madde 1 — Devletçe tensibolunacak mahallerde ma hissei menafi 
ve maarif aşar bedelâtı işbu nizamnamede gösterilen surete tevfikan 
arazi üzerinden sureti maktuada istifa olunacaktır. 

Madde 2 — Kura ve kasabatta tapulu ve tapusuz tasarruf olunan 
arazinin mutasarrıfları yedlerinde bulunan tapu senedatmın talep ve 
tatbiki için zaman geçmesine hacet bırakılmıyarak arazînin istiap ettiği 
tohuma ve hudut ve sınırına nazaran sureti lıakikiyvde miktarını ve 
semıti marufunu ve tarla veyahut bağ ve bahçe ve zeytinlik ve palamutluk 
gibi envaını müş'ir ashabından birer beyanname istenilecektir. Bu be
yannameyi tanzime muktedir olamıyanlarm arazisi İçin ashabının ifa
desi ve kura ihtiyar meclîsinin tasdiki mucibince tahrir ve tevzie memur 
heyet tarafından bir defter tanzim olunacaktır. Arazisinden bir mik
tarını keLmedenler olursa araza mektumelerine ait bedeli üşür umum 
köylüye tahmil edilmiş olacağından ve bilâhara tahakkuku halinde işbu 
talimatın yirmi birinci maddesi mucibince ketmeden şahıslan cezayı 
nakdî alınacağından zinhar buna cüret olunmaması lüzumu beyanna
melerin esnayı talebinde köylüye tefhim kılınacaktır. 

Madde 3 — Her bir nahiyeye tahrir ve tevzi heyeti namiylc bir 
memur ve bir de kâtip tâyin ve izam olunacak ve bu heyet karye karye 
dolaşıp beher karyede ikmali tahkikata kadar kalıp diğerlerine ol su
retle geçmek şartîyle köylüleri celp ile ikinci maddeye tevfikan hazır
ladıkları beyannameler mucibince ol kariyede her nevi araziden kaç 
dönüm mevcut ise ihtiyar meclisi hazır olduğu halde miktar ve envaiyle 
ashabı esamisini alebnüfredat ıgösterir birer defterini tanzim ve meclisi 
mezkûra tasdik ettirecektir. Tahr i r ve tevzi heyeti memurlarına biner 
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ve kâtiplerine yedi yüz ellişer kuruştan ekal olmamak üzere maaş tah
sis olunacak ve dört ay zarfında ikmali tahrir ve tevzie kendileri mec
bur, tutulacaktır. Şayet esbap r e izan mühimme ve mâkule üzerine müd
deti mezkûre zarfında itmamı vazife edemedikleri meclisi idarei vilâ
yetçe tahakkuk ederse memuriyetleri birer mah daha temdit edilecektir, 
işbu tahrir ve tevzi heyetleri martın on beşinde ve şita devam ederse 
mart gayesinde köylere çıkarak ikinci madde müfadını her karye aha
lisine anlıyacaklan lisanla hey'atı ihtiyariye muvacehesinde tefhim ve 
izah ederek beyanname vereceklerin arazisini beyannameye tevfikan ve 
beyanname veremiyenlerin arazisini ihtiyar meclisi tarafından musaddak 
ifadatı şifahiyelerine tatbikan sebti defter edeceklerdir. Tahrir i emlâk 
defterleri bu memurların nezdlerinde bulundurulup gerek beyanname 
ve gerek ifadei şifahiye üzerine her şahsın arazisi sebti defter edildikten 
sonra tahriri emlâk kuyudiyle tatbik olunacaktır. Gerek hudutça ve ge
rek arazinin dönümünce ihtilâf atı külliye görülürse tahkikatı arnika 
icra ve icabına göre kıtai muhtelefünfiha üzerine sahibi ve ihtiyar mec
lisiyle birlikte azimet olunarak tahkikatı muktaziye icra edilecek ve fe
rağ ve intikali sırasında aşar defteri erince de icrası tabii olan nakil 
muamelâtından dolayı ileride müşkülâta ve yanlışlığa mahal bıra
kılmamak için tevzi defterlerine tahrir olunacak emlâk v e arazide tah
riri emlâk kuyudımdaki tertibe göre yazılacak ve tahriri emlâk defter
lerindeki numaraların dahi aşar defterlerinde iraesine itina kılınacaktır. 
Arazi ashabından köyde hazır olmıyanların veya diyarı baidede bulu
nanların arazisi heyeti ihtiyariye ile akraba ve mütaallikatı sairesinden 
alınacak malûmata binaen tevzi defterine ithal edilecek ve fakat kimin 
verdiği malûmata istinaden yazıldığı ve arazinin mezru ve muattal olup 
olmadığı ve kimler tarafından idare ve ziraat edildiği defterin mülâha
zat hanesine işaret olunacaktır. 

Madde 4 — Tahr i r ve tevzi heyeti kura arazisi meyanında miriye 

ait olup da mültezimine ihale olunagelen otlak ve yaylak mahalleri 

varsa bunların miktarı bedelleriyle kaç dönümden ibaret olduğunu ay

rıca sebti defter ederek diğer karyeye geçecek ve helümme cerra dahili 

daiTei memuriyeti olan kuranın tahririni bu suretle icra edecektir. 

Madde 5 — Üçüncü maddede beyan olunan defterlerin tanzimi 
nihayet buldukta bunların musaddak birer nüshası köyde cami ve kilise 

ve mektep ve sair mecmai nâs olan mahallerde talik ile bütün karye 

ahalisine hakkı itiraz verilecek ve tevzi heyetleri beyannameler asha-
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bını köyün ihtivar meclisine celp ile defter münderecatrnı kendilerine 
tefhim edeceklerdir. Her karyenin hitamı tahririnde mezkûr defterin 
birer sureti kaza merkezine gönderilecektir. 

ıMadde 6 — Karye ahalisinden herkes komşularının arazîsi noksan 
yazılmakla bedeli üışrün diğerlerine taksim ve tahmilinden dolayı mu
tazarrır olmak tabii idüğünden defterde münderiç miktar vecins ve nev'e 
itiraz etmek salâhiyetini haizdir. Her itirazını defterin tarihi ilenından 
itibaren nihayet on beş gün zarfında bir kâğıda yazdırıp memhuren 
kaza kaymakamlığına irsal etmekte veyahut bizzat müracaatla şifahen 
ifade etmekte muhtar olacak ve bu suretle müracaata muktedir olamtya-
cak olanlar itirazlarım beşinci madde mucibince defter münder^calımn 
kendilerine bini tefhiminde tevzi heyetlerine şifahen tembih ederek on
lar tarafından bir zabıtname tanzim ile zirİ muterize tahtim ettirilecek 
ve ifadei mazbatasının zeyli hazırı bilmeclis olan karye ihtiyar heyeti 
ile tevzi memurları tarafından dahi tasdik ve tahtim olunacaktır. Vu-
kubulan itiraz kaymakam tarafından heyeti levziiyeye gönderilerek 
tahkikat icra ettirilecektir. Mezkûr heyetlerin memur oldukları daire 
dahilindeki emlâk ve araziyi kamilen tahrir ederek tevziatı irra için 
tekrar köylere azimetlerinde her köyde vukubulmuş olan itirazatı ihtiyar 
meclisleri muvacehesinde etrafıyla tahkik ve icabeden tashibatı icra ek
tikten ve arlık hiç kimsenin bir gûna itirazı kalmadığı sureli kj'iyv.le 
tebeyyün ettikten sonra bedeli iüşrün levzüne başlanılacaktır. Tahrir 
ve tevzi heyetinin hallinden âciz "kaldığı bir itiraz olursa meclisi idareİ 
kazada tetkik ve faslalunmak üzere evrakı kaymakama İade oluna "üU tır. 

Madde 7 — Maddei sabıka mucibince icra olunacak tank ika; bilâ 
münazaa neticelenirse defteri mezkûr ona göre tadil olunacak ve işbu 
tahkikattan sonra muterizialeyh veya mu teriz tekrar itiraz ederse itirazı 
vâki meclisi idarei kazada hal ve fasledilecektir. Meclisi mezkûrun tah
kikat ve tashihatı tarihi İtirazdan itibaren nihayet bir hafta zarfında 
icra ve ikmal olunarak ve sekizinci maddede beyan olunduğu veçhile 
koyun geçmiş beş senelik Sışar bedelâtına esas bedel ittihaz o'unaeak 
meblâğ her köye mahsus defterin nihayetine terkim edilerek zeyli meclisi 
mezkûrdan tasdik olunacaktır. 

IMadde 8 — Her nahiyenin havi olduğu kuranın defatiri mevaddı 
sabıkada beyan olunduğu veçhile tanzim ve İtirazat neticelenerek de
fatiri mezkûre kespi katiyet ettikten sonra bedeli üşür berveçhi âti tak
dir ve tevzi olunacaktır. Şöyle ki her kariyenin geçmiş beş senelik gerek 
hububat gerek mazı ve gerek boya ve kitre ve çehrİ ve afyon ve zeytin 



183 

ve incir ve palamut gibi ayrıca ihale olunan varidatı üşriyenin ma his-
sei menafi ve maarif miktarı kaza kuyudundan ihraç ve bir köyün mec
mu aşar ve hissei ianesi her neye baliğ olurca vasatisi alınıp yani beş 
senelik varidatının mecmuu tahmis olunarak hasıl olan hums e^as be
del ittihaz olunacaktır. Bir kazada tahmisin mebde ve müntehası olan 
'beş sene zarfında kaç dönüm afyon zer'edildiği ve beş senelik bedelin 
kaç kuruşa baliğ olduğu tahkik ve cem olunarak beher dönüme kaç 
kuruş üşür isabet etmesi icabedeceği hesap edildikten sonra her kar
yenin hissesi tefrik ve hububat aşarına zammedilecektir. Her karyenin 
hububat ve afyon ve saire âşanmn üç yüz on beş senesi bedel atma 
teçhizat tertibi de mal kalemlerince ilâve olunarak tevzie ithal oluna
caktır. 

Madde 9 — Her nahiye için evvelce tâyin kılınmış «lan tevzi 
heyetleri o nahiyenin havi olduğu kuranın yedinci maddede muharrer 
defterlerini müstashiben tekrar köylere izam olunarak esas ittihaz olu
nan bedel mevaddı âtiyede zikrolunduğu veçhile araziye tevzi ve tak
sim olunacaktır. 

Madde 10 Umum arazi beş sınıf itibar olunacak ve sınıflarca 
tâyini enva her mahallin icabatı mevküyesine göre mahallerine^ takdir 
olunacaktır. 

Madde 11 - - Her köyün bedeli üşrü sekizinci maddede gösterilen 
surete tevfikan tâyin olunduktan sonra esas bedel ittihaz olunan meb
lâğ her nevi araziye mütesaviyen taksim olunmuş olsa her dönü ne kaç 
kuruş isabet edeceği tevzi heyeti tarafından köyün ihtiyar meclisine 
ihbar olunmakla beraber bedelin mütesaviyen taksimi ziyade mahsul 
veren arazı ashabını mıüntefi ve az mahsul veren arazi ashabını mu
tazarrır edeceği cihetle arazinin kuvvei inbatiyesine ve nefaseti mah
sulüne göre sunufa tefriki makrunu adalet olacağı kendilerine tefhim 
olunarak badehu birinci neviden bulunanların beher dönümüne kaçar 
kuruş konulmak münasip olacağı köyün ihtiyar meclisi âzasmdnn bil-
sual onların rey ve tensibine göre her dönüme bir bedel vaz'ı ve envai 
araziye tevzi olunarak mezkûr birinci ve ikinci nevi arazinin bu suretle 
tâyin olunacak bedeli üşürleri köyün umum esas bedelinden bİUenril 
bakî ne kalırsa o dahî diğer nevilerden bulunan arazinin dönümüne 
mütesaviyen taksim olunacaktır. Birinci ve ikinci nevi araziye takdir 
olunacak bedeli üşriin biraz noksan vaz'ından dolayı diğer nevi araziye 
kalacak bedeli üşür ağır düştüğü ve mevaddı âtiyede beyan olunduğu 
veçhile ashabı tarafından itiraz ve şikâyet vukubulduğu lıald-- tekrar 
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ihtiyar meclisinin ve icabına göre muteberam ahalînin reyine bilmü-
racaa tadilâtı lâzime icra olunacaktır. 

Madde 12 — Kabil i tadad olan hurma ve zeytin ve incir ve pa
lamut gibi eşcarı müsmİrenin bedeli üşrü köy beköy başkaca muayyen 
olduğu ve bunların mağrus bulunduğu araziye hububat dahi zer'olun-
makta bulunduğu halde arazîi mezkûre onuncu maddede gösterilen sı
nıftan hanıgisine tabi ise her dönüme sınıfı mezkûra göre bedeli üşür 
takdir olunmakla beraber eşcarı mezkûre ahalinin rey ve tensibİyle 
ve âlâ ve evsat ve edna itibariyle üç sınıfa bittaksim bedeli üşürleri 
ağaç başına tevzi olunacak ve eşcarm mağrus bulunduğu araziye hu
bubat zer'j mutad değilse işbu arazi haricez hesap tutulacaktır. Har i r 
üşrü ayrıca İstifa edilmekte bulunduğu ve bedeli tahmise ilâve edil-
miyeceği cihetle harir yetiştirmiye mahsus dutluklar hububatı üşriyenin 
dairei tevziinden hariç bırakılacak ise de dutluklar dahi hudut ve dö-
nümleriyle esnayı tahrirde sebti defter edilerek bedeli üşür hanesine 
sıfır vaz'ıyle iktifa edilecektir. Yeniden dutluk yetiştirecek olanlar dut 
fidanı garsedecekleri mahalleri hükümatı mahalliyeye beyan edecek
lerdir. Dut fidanı garsolunan arazinin tarihi garstan itibaren iki sene 
hububat ve saire zer'iyle işgal edebileceği derkâr olmakla tarihi garstan 
itibaren iki sene hububat üşrü alınarak üçüncü seneden itibaren kaydı 
terkin edilecektir. 

Madde 13 — Hurma ve zeytin ve incir ve palamut mahsulâtı şim
diye kadar nahiye ve kaza ve livaca toptan mültezime ihale veyahut 
yine toptan emaneten idare olunan mahallerde bunların köy köy bede-
lâtı üşriyeleri tefrik olunamıyacağından bu gibi yerlerde eşcarı mez-
bıırenin toptan ittihaz olunacak esas bedelleri on birinci ve on ikinci 
maddelerde beyan olunan usul dairesinde adedi eşcara tevzi olunacaktır. 

Madde 14 — Balâda beyan olunan kava it dairesinde sunufu arazi 
ve eşcar üzerine takdir olunacak bedelâtı maktuanm mükellefinin mik-
dar ve envai arazisiyle esamisini mübeyyin olmak üzere köy köy def
terleri yapıldıktan sonra bu defterlerin bir sureti köyün cami ve kilise 
ve sair memerri nâs olan mahallerine talik olunarak cümleye ilân ve 
işbu defterler üzerine vukubulacak itirazat bittetkik tashihat ve tadilât 
icra olunduktan sonTa bir köyde bulunan ashabı araziden her şahsın 
kendi verdiği beyanname üzerine uhdesinde bulunduğu tahakkuk etmiş 
olan arazinin enva ve miktariyle bunların tevzi heyetleri ve ihtiyar 
meclisleri tarafından on birinci maddeye tevfikan tâyin olunan sunufu 
ve her sınıf araziye veyahut adedi eşcara isabet eden bedeli öşrün mik-
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t an merbut numunesi veçhile başka başka birer pusulaya yazılıp ve 
ziri tevzi heyeti tarafından zat mühürleriyle mühürlenip ashabı araziye 
yeden beyet teslim ve hini teslimatta münderecatım anhyabilecekleri 
surette biletraf tefhim olunacaktır. Zikrolunan defterler üzerine vuku-
bulacak itirazat tahrir ve tevzi heyetlerince halledilecek ve bunların 
kararlar ına kani olmıyanlar tarihi ilândan itibaren b i r mah zarfında 
kaymakamı kazaya müracaatta muhtar bulunacaktır. 

Madde 15 — ıMarfdei sabıkada muharrer müddet zarfında kayma
kamı kazaya müracaatla itiraz edenlerin itirazatı üzerine meclisi idareİ 
kazaca tetkikatı lâzime bilicra itirazı vâki muhik görülürse bedelin ye
kûnu umumisi dairesinde tadilât icra edilecek ve müddeti mezkûrenin 
inkızasından sonra vâki olacak itiraz mesmu olmıyacaktır. Ancak mec
lisi İdareî kazada tetkik ve faslolunacak itirazat işbu nizamname mu
cibince âşann araziye sureti tevziinde tahaddüs edecek iddialara mün
hasır olup arazinin hukuku tasarruf i vesine mütaallik daavinin rüyeti 
kemakân devairi mahsusasiyle mahakime ait olacaktır. 

Madde 16 — On dördüncü madde mucibince tâyin olunan müddeti 
itirazın müruriyle tevzi defteri kespi kativet evîedikte bir şahsın her 
nevi arazi ve eşcarma isabet eden bedelât cem ve üçe taksim olunarak 
mahsulü erken yetişen yerlerde ağustos iptidasından teşrinievvel ga
yesine ve mahsulü geç yetişen yerlerde eylül İptidasından itibaren teş
rinisani nihayetine kadar birer mah fasılalı üç taksitli* vergi tahsildar
ları marifetiyle olbapta olan nizam ve usul dairesinde tahsil ve her 
taksitin tahsilinde mükellefin yedinde bulunacak pusulanın hanei mah
susuna alındığı tahrir ile ziri tahtım olunacaktır. 

Madde 17 — Taksitin her ay nihayetinde tediyesi meşrut olduğu 
cihetle bir taksitin tediyesini tehir edenlerden gelecek taksitte hem geç
miş taksit ve hem ol taksit tahsil olunmakla beraber güzeran eden müd
dete ait faizi nizamî de istifa olunacaktır. 

Madde 18 — Üçünoü taksit müddetinin hitamında bedeli öşrünü 
vermiyenlerin mevcut zahiresinden ve emvali menkulesinden kanunen 
satılması mücaz olan kısmı Tahsil i Emval Nizamnamesi ahkâmına tev
fikan derhal sattırılarak istifayı matlup olunacak ve köylerde zahire 
fiatının düşkünlüğünden dolayı zahiresinin köyde füruhtu hakkında za
rar ve hasarı mucip olacağını medyun dermeyan ettiği ve satılması lâ-
zımıgelen zahiresini masarifi nakliyesi kendisine ait olmak üzere kasaba 
ve pazar mahalline nakletmiye razı olduğu halde köyün kabzımalı ve-
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yahut Kir tahsildar birlikte olarak kasaba ve pazar mahalline nakletti
rilip orada tahsilat komisyonu veyahut nahiye merkezinde ise nahiye 
müdürü nezareti ve sahibinin nakil ve bey'ini havale edeceği adam ma 
rifetiyle sattırılarak esmanmdan 'bedeli üşür istifa olunduktan sonra 
fazla para kalırsa sahibine veya vekiline terkolunacaktır. 

Madde 19 — Arazinin ferağ ve intikalâtı vukuunda yeni sahihi 
ol mahallin bedeli üşrü maktuunu ita ile mükellef olacak ve hini ferağ 
ve intikalinde bedeli üışriin işlemiş tekasiti mutasarrıfı <*abık veya lâhikı 
tarafından ma faiz tamamen tediye olunmadıkça veyahut mutasarrıfı 
lâhikı tediye edeceğine dair tahsilat komisyonuna teminatı kaviye irae 
etmedikçe ferağ ve intikal muamelesi yürütülmiyecektir. 

Madde 21) — Bu veçhile üşrü maktuan alman arazii emiriye ziraat 
olunsun olunmasın bedeli üşrü ifa olundukça ziraatten tatiü sebebiyle 
müstahakkı tapu olmıyacak ve kezalik bedeli üşrü verilen araziyi ashabı 
temini istifadesi için bağ ve eşcarı müsmire ve gayrı müsmire gaısetmek 
gibi istediği suretle istimalde muhtar olacaktır. 

Madde 21 - Uhdesinde bulunan araziyi verdiği beyannamede nok
san göstermiş veyahut tevzi heyetine noksan tahrir ettirmiş olduğu bi
dayeti tahrirde aharın ihbariyle veyahut tevzi memurlarının tahkikatiyle 
tebeyyün eylediği surette arazii mekturne dahili hesap edilerek tevziat 
ona göre icra olunmakla beraber ketmolunan arazinin her dönümü için 
bedeli üşriin birinci taksİtiyle- beraber ketmeden şahıstan beş kuruş 
cezayı nakdî istifa olunacak ve tahrir ve tevzi muamelesi hitam bularak 
defterler kespi katiyet ettikten sonra herhangi bir zamanda mektumat 
tebeyyün ederse bidayeti tevzİden mektumatm tarihi tebeyyününe kadar 
geçen senelere ait bedeli üşür katimden ma faiz defaten tahsil olun
makla beraber tadilâtı umumiye icrasına değin güzeran edecek senelerin 
bedelleri dahi tekasiti hulul ettikçe istîfa kılınacaktır. Gerek cezayı 
nakdîden ve gerek arazii mekturne bedeli öşründen hasıl olacak mebalîğ 
kaza mal sandıklarında köy namına başkaca emaneten ahz ve kabzolu-
nara"k bı'lâhara ait olduğu köyün bedeli üşrü maktuundan hiç bir çarei 
tahsili bulunmıyarak sırf mümteniijttahsil bakaya kaldığı tahakkuk ettiği 
halde kaymakamlıkça bilistizan alınacak emir üzerine mümteniüttahsil 
olduğu tebeyyün edecek bedeline mahsubu icra olunacaktır, Arazii mek-
tumeden alınacak cezayı nakdinin nısfı muhbirine ait olacaktır. 

Madde 22 — 'Ma hissei iane aşarı işbu nizamname mucibince ara
ziye tevzi olunan mahallerdeki gÖğeri ve sair namiyle ahaliden bedelen 
ve a^nen bir şey talep 'olunmayıp fakat harir ve koza ve tohumiyle tütün 
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mahsulünün ve ashabı uhdelerinde olup aşan orman varidatı mey a* 
nında memurini mahsusası vasıtasiyle tahsil olunmakta olan hususi 
ormanlar mahsulâtının ma hissei iane üşrü kemakân başkaca İdare ve 
tahsil1 olunacaktır. Minelkadim tülün ziraatine mahsus olan arazi dö
nüm ve hududİyle beraber sebti defter edilerek fakat hububat aşarının 
dairei tevziinden hariç bırakılacaktır. Çent senedenberi tütün ziaatine 
tahsis olunan yerlerin kezalik dönüm ve hudutları sebtî defter olunacak 
ve kezalik dairei tevziinden hariç bırakılacaktır, Senei âtiyeden itibaren 
tütün zer'edildİğine ve üşrü verildiğine dair Reji İdaresinden resmî bir 
ilmühaber ibraz olunmazsa ol mahallin dünümüne ve cinsine göre ay
rıca bedeli üşür konularak karyenin bedeli tahmisine zamimeten istif." 
edilecek ve ertesi sene veya daha sonraki senelerde tekrar tütün zer'olu
nursa Kejİ İdaresinden ber minvali meşruh ahz ve ibraz olunacak ilmü
haber üzerine hububat üşrü tenzil olunacaktır. Şimdiye kadar hububat 
•üşrüne tabi olan bir kıtai arziyede âtiyen tütün ekilirse Reji İdaresinin 
İlmühaberi üzerine mezkûr kıtaİ arzın hububat üşrü terkin edilecektir. 

•Madde 23 — Üzerine ebniye ve kiremit ve tuğla ocağı gibi şeyler 
yapılmaktan dolayı ziraatten tatil olunarak nizamı mucibince evvelce 
bedeli üşre raptolunmuş olan mahaller tevziin haricinde kalıp onların 
bedelâtı mukarreresi kemakân başkaca tahsil ve istifa olunacaktır. 

Madde 24 — Aşan araziye tevzi olunan mahallerde arazii mevattan 
memurunun izniyle yeniden tarla açılıp ziraate başlanıldığı halde kuvvei 
inbatiyesine göre hangi sınıf araziden ise ol sınıfın mükellef olduğu be
deli üşre tabi tutularak köyün bedeli üşrü maktuuna ilâveten sahibinden 

başkaca tahsil olunacak ve bilâ ruhsat tarla açarak ziraat ettiği mahalli 
vaktiyle beyan ve kaydedemiyen ve üşrünu vermiyenlerden dönüm başına 
beş kuruş cezayı nakdî alınacak ve eğer muhbiri varsa cezayı nakdinin 
nısfı yirmi birinci maddede gösterildiği veçhile muhbirine verilecektir. 

İMaddo 25 — İşbu nizamname mucibince araziye tevzi olunacak 

ma hissei İane bedeli üşrün iptidayı tevziinden itibaren beş senede bir 

kere tadili caiz olacak ve tadilâta esas olmak üzere aşarı maktuİyete 

raptolunan kazalarda Ticaret Nezareti tarafından ziraat istatistiği tut

turul acaktır. 

Madde 26 — İşbu talimat üşrün arazi üzerinden sureti istifasına 

dair 15 muharrem 1297 tarihli nizamname makamına kaim ve icrasına 

Malîye Nezareti memurdur. 
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N o : 5 4 — Tabi iye t K a l e m i n d e n a l ınmas ı l â a m g e l e n r ü s u m u 
m ü b e y y i n 1 m a r t 1 2 9 9 Carihli tar i fey i m u a d d e l 

T a r i f e 

4 safer 1323 ve 27 mart 1321 

"S"? İ c 

i l e -s 
(/>«,« CÛ İ S ¿0 
Kuruş Kuruş 

(1) 100 500 Tebaai Devleti Aliyeden olup ba İradei seniye tabi
iyeti ecnebiyeye duhul eden kesanın tebdili tabiiyet 
harcı 

(2) 20 20 'Ruhsatnamei resminin kaydiye harcı 
(3) 50 50 Tabiiyeti Saltanatı Seniyeye dehalet edenlere tezkerei 

Osmaniye itası için Nüfus İdaresine verilen İlmüha
berden 

(4) 20 50 Tebaai ecnebiyenin hâmil oldukları pasaport veya 
İkamet tezkereleri üzerlerine icra 'kılınacak tasdiki 
tabiiyet harcı «işbu harç. gerek ilk defasında ve ge
rek muahharerî yine her defa vukuunda istifa olu
nacaktır» [1 ] 

(5) 5 10 fömlâk bey ve şira edecek ecnebilere sefaretler tara
fından ita olunup lieclİttasdik kaleme ibraz olunan 
ilmühaberlerin beher adedinden tasdik harcı 

(6) 20 20 (Memalrki ecnebiyede tevellüt eden veyahut bir çok 
seneler oralarda ikametle muahharen Dersaadet'e 
gelenlerin veyahut nüfusu mektumede bulunanların 
yedlerine tezakiri Osmaniye ita olunmak üzere men
sup oldukları cemaat rüesası tarafından verilip hasıl 
olan iştibah üzerine muamelei lâzime Nüfus îdarei 
Umumiyesinden ba derkenar istifsar olunan ve icabı 
yine kalemden derkenar suretiyle yazılıp Îdarei mez-
kûreye iade kılınan ilmühaberlerden 

[11 Şimdiye kadar sefaratı emebiyece mucibi şikâyet ve ihtilâf olan harcı 
taktik bademe eenevi itibariyle istifa olunmryacaktır. 
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•M L 
M U 3 S 

</> « j = as a j a 
Kuruş Kuruş 

(7) 20 ve 50 50 Kalemce zaten mukayyet bulunan veyahut yeniden 
bir ıgûna tahkikat icrasına hacet kalmıyan bir şahsın 
tabiiyeti hakkında ba İstida vukubulan talep üzerine 
ıgerek arzuhallere derkenar suretiyle yazılacak ve ge
rek ayrıca tanzim ve ita kılınacak olan şehadetna-
melerden 

(8) 20 100 Tabiiyeti muhtelefünfiha olan bir şahıs hakkında ka
lem vasıtasiyle tahkikatı resmiyei muktaziye icra kı
lındıktan sonra her ne suretle olursa olsun tebeyyün 
eden sıfatı tabiiyetin harcı tasdiki 

(9 ) 00 5 Liecl il muayene kaleme ibraz olunacak pasaportlar ile 
ikamet tezkerelerinden ve Makamı !Nezareti Celileye 
ashabı mesalih tarafından bittakdim icrayı icabı zım
nında kaleme havale buyurulacak olan her türlü ar
zuhallerden ve devair ve mahakim ve Vilâyatı Şa
haneden ve Dersaadet'te bulunan memurini ecnebi-
yeden gerek doğrudan doğruya ve gerek ıNezareti Ce-
lile vasıtasiyle bir şahsın tahkiki tabiiyeti zımnında 
kaleme tahriren vukubulan istifsar ve müracaat üze
rine takibi maslahat eden alâkadardan alınacak kay
diye resmi. 

- ItMMİ 
Düstur G i H t o 

Uaslıiı Tet l ip Cilt S»hife Sar ı 

Tabl iret kılemlnre »Iınnoslı h«rı-s dair t«rife 1 m«ri 1299 
T «lı i iye t kol om inilen a l ı m u m lâzım nclen riiıumu mübeyyin 
t» ri fentti tadili 

N o : 5 5 — Teçh iza t ı a sker iye tert ib in in mavuzıa lehin in gayr iye 
s a r f m ı n m e m n u r y e t i h a k k ı n d a iradei husus iye 

7 safer 1323 ye 30 man 1321 

Teçhizatı askeriye tertibinin mavızıalehinin -gayriye sarf edilmekte 
olduğu hakkında hakiıpayi hümayunu mülûkâneye maruzat vukubulmuş 
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olup tertibi mezkûrdan bi r akçenin bile tarafı aha re sarf edilmemesi 
bermantuku iradei seniyeİ cenabı padişahı evvel ve ahar tebliğ edilmiş ol
duğundan hükmü emrü fermanı hümayunu cenabı padişahinin tamamdı 
infazına her tarafça itina olunması zımnında tebligatı ekide ifası şe-
refsudur buyurulan iradei seniyei cenabı hilafetpenahi icabı âlîsinden 
olmakla olbapta. 

7 safer 1323 ve 30 mart 1321 

Neaov 
Hn.iıır G u M » 

No. r.ıılıd T e n İP CHı Sahi le S ı r 

A İ M m , A»ar VF vrrai lrrin mrkadiri umumivnıi illerinden 
t r ü h h a t ı askeriye namivlr w % t he snbMe bir nara ah* v P 

latlfan hakkında, ¡ « d é 1 7 37« 
Techiaat ı mkerivc lalimnh 1 7 373 
Tech i ıa t ı «ah er ire komi iyonunun tr-aitlylr teferruatına dair 
irade 1 " 623 
Trchfauıtı ' • te-ribf hakkında Mlimat 1 7 8 2 6 
Miti uroıanliriyle madenler öterine tarholunan teçhizatı a t ' 

keriyenin kemakan «l ınmıı ı ı ı j dair iradr 1 " 9 1 1 
VİlSvatı Bahanede t c e b h a t ı aafcpriyr tertibi , havvnnatı ehl ive 
rüsumu. Hirıı». Demlrvolu lın-ni muamelât >-<• heaabatının 
luretl teftlal hakkında irade B 

Kayıdlarının terkini mahallerine mevdu bçbnv.v* ait ( rçh i -

aaiı aalıerire tertibi hahkradakl muamele T e dair irade 8 
TechİMt ı Aakeriye NeMretl heaabatmın dahi Divanı Muha-

• e b a t ç a rüret ve tedkfkı hakkında irade 8 
Duyunu Umumlyr Idnreatne mnbarvH lp-k, tütün flsarMe 
nüfna leıkerelerinin u b l oldnin teıjtıİMiı a*kı-:İte tertibi, 
Ziraat Banken «arldn'ından techİMtı ««kertye aandıİ ır le 
Hicnı Demiryoluna t r r k H İ l e c e i m i k u j hakkında irade 8 
nenlaynluvla «elen rtyarİBn le*t*atı a »Veri ye he>abına olarak 
% î beeablyle a l ınacak mebali i in Tetlaal »e Teçhizat ı Ai-
kftrİve Komİnyonu Ali l ine te«timl hakkınrta tradri hntnıairp 
aa/x/i3i7 
tttıat Te three olunan tinin hal iklarla, e lmalardan alınacak 
teçhizatı aakertye ianesiyle Ihrar-al TC« minin kıymetleri file
rinden lacîfaMna ıİ»fr imde 8 
Ihrac «dilmek umre bir fakclctleıt dikerine «önder i )e tek r i 
yadan % 2 teçhizatı aıkeriye tertibinin % 1 İnin nailden 
TB dilerinin teoeden abıı hakkında İrade * 
Ti-ehiınıı aıkeriye tertibinin hıc bir tarafa aevkoInnmaV««ın 
muntaKaman ve bllâ tehir Netarel vranealne iraali hakkında 
irade 15 nlaan 1318 
Defterdar, muhar-efced r e m al müdürlerinin mahall i memu
riyetlerinden inffkfiklerinde icchlıet ı aaker irc tertibi hraa-
bının mırctl rüvellne v bunlarriafı inflaal edenler hakkında 

Vnnae- .k mııamelı-yc dair İrade 8 
Te -Maat ı askeriye tertibinin mnvıı:r>.ı lebinin «ayrlye «arımın 
memnulyeti hakkında irad.-l hunuaire 8 
Ziraat ve felahatıu u l a n ve terakkfai makıadiyle •r-vkulunnıı 
dm fldanUrivle amaallnrien t e o t t f i t ı aakerire tertlajl alın-
m»mn«ınn dair İrade X 
İnek ve Dt.hrura rechiıntı a A e r i y r tertibi olan % 6 «ama-
imin al'nrnnfnamna dair irade 8 
Ukodıa pa ıannda satılan m'vvc İtr ı s r m u a k . nn*nir «İM 
mahsulat vı- mamııl it ı dahili»eden trch l ıa t ı a«keriyr lı-nibi 
alınmamam hakkında İrade 8 
% 4 fa i* 11 İ 9 0 J * e n c İ teclıtan'ı fukerho itl lkrar mukavele-

nnn.r-.l I 8 
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No» 5 6 — YiUde- dört (aidi 1905 aeaeı i teçhizatı aakariye 
iatjfcraff Mukavelename** 

77 w/er 7323 ve 3 nisan 1321 

Bir taraftan 3 nisan 1321 (1905) tarihiyle şeref varit olan, ir^dfii 
seniyei hasreti pa^işah^ mantuku oeÜlİoe tevfikan hükümeti Sepiye 
namına ve hesabına hareket eden Sadrazam Fahametlû Devletiû Ferit 
Paşa ve 'Maliye (Nazarı Devletlû 'Nazif Paşa hazeratı ve diğer taraftan 
Berlin'deki Doyçe Bank namına ve hesabına hareket eden bankı mez
kûr Veki l i ve Müşaviri Has Doktor Kur t Jander ve işbu raukaveleaa; 
mede Düyunu Umumiyoi Osmaniye İdaresine mütaallik hususa t için 
İdarei mezkûre Meclis Reisi sıf atiyle müdahale eden Mösyö Adam Bluk 
beyni erinde mevaddı âtiye bilmukabele karargir olmuştur. 

Madde 1 — Hükümeti Seniye faiz ve resülmal mürettebatı işbu 
mukavelenamenin yedinci maddesinde muharrer varidattan ahz ve ifraa 
olunmak üzere miktarı itibarî olarak iki milyon altı yüz kırk bin Os
manlı liralık yeni bir istikrazın ihdasını kararlaştırmıştır. 

Madde 2 ~ İşbu istikrazı cedit «Devleti Aliyei Osmaniyenin 1905 
senesinde Dktyçe Bank marifetiyle akdetmiş olduğu yüzde dört faizli 
altmış milyon franklık teçhizatı askeriye istikrazı» unvanını haiz olacak 
ve miktarı İtibari olarak beheri yirmi iki Osmanlı yani yirmi İngiliz 
.liralık yahut beş yüz frank veya dört yüz sekiz marklık veyahut iki yüz 
kırk Felemenk florinlik yüz yirmi bin aded ki ceman iki milyon altı 
yüz kırk hin Osmanlı yani 2,400,000 İngiliz lirası veya 60»000,000 frank 
yahut 48.960,000 mark veyahut 28,800,000 Felemenk florini kıymetli tah
vilâta münkasim bulunacaktır. 

Doyçe Bank bir kaç tahvilâtı b i r kıtada cemetmek salâhiyetini 
haiz olacak ve bu halde tanzim ettireceği kıtaların defterini tahvilâtı 
katiyeniıı tab vetemsilinden evvel Hükümeti Seniyeye arzedecektir. Tah
vilâtı mephuse kefalet ve teminat makamında olarak bilcümle hükümet 
veznelerince kabul olunacaktır. 

Tahvilâtı mezburenin metni Türkçe ve Almanca ve Fransızca ve 
İngilizce olacaktır. Bu tahvilât hâmiline ait olacak ve senevi yü*de dört 
hesabiyle işliyecek olan faizi altı aydan altı aya yani her senenin mart 
ve eylül aylarının efreroci iptidalarında Dersaadet'te ve Berlin'de ye, 
Frankfurt (Sürmayn) da ve Par is ' te ve Londra'da Ye A,mi*ter4am*($a ife 
Brâser'de ve Cenevre'de ve Zürih'te ve Avrupa'nın dager şehirlerinde 
meskukâtı cariyei mahalliye ve yirmi iki lirayı Qsmani v« yirmi İngiliz. 
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lirası ve beş yüz frank ve dart yüz seksen mark ve iki yüz kırk Felemenk 
filorini kambiyo f iaü maktuası üzere tediye olunacaktır. 

ıResülmal akçesi senevi yüzde yarım olup tahvilâtın fi atı resulmali 
itibarîden dun olduğu halde mubayaa tarikiyle ve resü İmal den dun 
fiatla mubayaa kabil almadığı takdirde bedelâtı başa baş tediye olun-
mak üzere kur'a keşidesi suretiyle tesviyei resü imal edilecektir. 

İşbu istikrazın faiz ve resülma] mürettebatı seneviyesi yüz on sekiz 
bin sekiz yüz Osmanlı lirasından ibaret olacaktır. İşbu mukavelenamenin 
on altıncı maddesinde gösterildiği üzere mürettebatı mezkûrenin tediyesi 
ve kambiyo masarifinin ifası için Doyçe 'Banka tahsis kılınmış olan 
komüsyon ânifüzzikir meblâğı seneviye dahil değildir. 

Tahvilâtı katiyenm numunesi Hükümeti Seniyenin tasvibi âlisine 
arzolunacaktm işbu tasvip muamelesi mezkûr numunenin Doyçe Bank 
tarafından Dersaadet'te Maliye Nezareti CeHlesine takdimi tarihinden 
İtibaren otuz gün zarfında icra edilecek ve şu müddet içinde b i r cevap 
alınamadığı halde takdim olunan numuneye Hükümeti Senİye canibin
den tasvip olunmuş nazariyle bakılacaktır. 

Madde 3 — Tahvilâtı mezkûrenin faiz ve re&ülmal mürettebatı ip
tidayı mart efrenci 1905 tarihinden itibaren işlemiye başlıyacak ve bi
rinci kuponun bedeli iptidayı eyiûl efrenci 1905 tarihinde tediye olu
nacaktır. Şurası mukarrerdir ki iptidayı mart efrenci 1905 tarihinden 
itibaren İşbu mukavelenamenin imzası tarihine kadar yüzde dört hesa
biyle işliyen faizler zikrolunan kupon bedelinden tenzil edilecektir. 

Kur 'a lar her senenin şehri ağustosunda Dersaadet'te Düyunu Umu> 
miyei Osmaniye idaresi marifetiyle lldarei mezkûre aklâmında keşide 
olunacaktır. Ledelhace birinci kur 'a 1908 senesi ağustosunda keşide olu
nacaktır. (Kur'a isabet eden tahvilâtın bedeli kur'a tarihini takip eden 
iptidayı eylül efrenci tarihinde ifa edilecektir. 

Kur ' a isabet eden tahvilâtın hini tediyesinde tarihi tediyeye kadar 
vadesi munkazi olmıyan kuponların kamilen tahvile merbut bulunması 
lâzımgelecek ve noksan olan kuponların bedeli kur'a isabet etmiş olan 
tahvilin hâmiline vacibülifa meblâğdan tenzil olunacaktır. 

(Her kur'arım neticesi en nihayet yevmi keşidenin ferdası günü Dü
yunu Umumiyei Osmaniye ıtdaresî canibinden taahhütlü mektupla Doyçe 
Banka tebliğ olunacak ve masarifi Hükümeti Seniyeye ait olmak üzere 
Doyçe Bank marifetiyle işbu is t ikrana mürettebatına mutaallik kâffei 
İlânat misillû Dersaadet'te iki ve Berl in 'de iki Frankfort (Sürmayn) da 
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bir ve Paris 'te iki ve londra 'da bir ve Amieterdam'da. ve isviçre'de b i r 
gazeteye derç ile ilân ettirilecektir. 

Madde 4 — Duhul vadelerinden itibaren beş sene müruruna kadar 
bedelatı istifa olunmak üzere {getirilmdyen kuponlar ife kur'a isabet 
edijp vaeibülifa olduğu günden itibaren on beş sene zarfında bedelatı 
alınmak üzere ibraz ohuunıyan tahviller Hazinei del i le menfaatine ola
rak müruru zamana uğrıyacaktu. 

Madde 5 — Hükümeti Seniye yüzde dört faizli tahvilâtı cedide ku-
ponlarİyle resüimali iraerine hiç bir ıgûna tenzilât ve tenkîsatı icra et
memeyi taahhüt eder. 

tabu tahviller ile kuponları ıMemalikİ (Devleti Aliyede halen ve 
istikbalen her nevi resmi vergi ve damgadan varestedir. 

'işbu mukavelename ile buna ait varakai ilânİyeye ve suretlere ve 
makbuz ve ibralara ve işbu mukavelenamenin baisi tanzimi olan istik
raza taallûk eden her nevi «e ne da ta ait olmak üzere MemaJiki Devleti 
Aliyede vaz'ı iktiza eden damga masarifinin kâffesi Hükümeti Seniyeye 
ait olacaktır. 

Hükümeti Seniye fi 1 mart efrencî 1915 tarihinden itibaren her ne 
laman arzu edecek olursa keyfiyeti lâakal iki ay evvelinden halka ilân 
eyledikten sonra işbu istikrazın tahvilâtı mütedavîlesini bedelâUnın ba
şa baş tediyesile tedavülden refetmek hakkını muhafaza buyurur. 

iMadde 6 — Vadesi duhul edip bedelâtı verilmiş olan kuponlarla 
mubayaa veya kur'ası keşide olunup remil mal i tesviye kılınmış olan 
tahviller Doyçe IBank marifetiyle zımbalanıp iptal olunduktan sonra 
her sene Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresine teslim olunacak ve 
İdarei mezkûre canibinden Haainei Celi leye İta kılınacaktır. 

Madde 7 — İşbu istikranın faiz ve resülmal akcesiyle komüsyon ve 
kambiyo masarifinin muntazaman tesviyesini temin etmek üzere Hükü
meti Seniye zlrde muharrer varidatı tahvilâtın resülmali itibarisi ka
milen tesviyepezir oluncaya değin kendi tarafından ıra kabil i istirdat 
ve ciheti âhara sarfı «ayrı caiz olarak Doyçe Banka havale ve tahsis 
buyurur. 

Evvelen kilometre teminatiyle* tahvilâtı Osmaniye istikrazının ve 
yünle dört faizli 1903 senesi istikrasının ve yüzde beş faizli (1896) şenssi 
is t ikranmn ve yüzde dört faizli 1901 senesi istikrazının ve Bağdet de
miryolu birinci kısmına ait yüzde dört faizli istikrazı ÖSm-anînin mü-

T . 1 C. 8 F . fi 
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rettebaü seneviyesine karşılık olup elhaleti hazlhi Düyunu Umumiye» 
Osmaniye İdaresi marifetiyle cibayet olunmakta bulunan varidat üzerine 
mevzu olup doksan bin Osmanlı lirası tahmin olunan teçhizatı askeriye 
üzerine muhaesas yüzde altı resmi munzamının hasılatı mecmuasıdır. 

Saniyen fi 18 kânunuevvel 1316tarihli iradei seniyei hazreti padişahı 
mantuku münifince Teçhizatı Askeriye Sandığı hesabına olarak Mema-
liki Şahane Gümrükleri İdaresince tahsil olunan rüsumdan senevi otuz 
bin Osmanlı lirasıdır. Rüsumu mezkûre elyevm haddi vasat olarak eenevi 
yetmiş beş bin altı yüz elli sekiz liraya baliğ olmaktadır. 

Meblâğı mezbur beheri altın ekçe iki bin beş yüz Osmanlı lirası 
olarak on iki taksiti cehride Gümrükler İdaresi canibinden doğrudan 
doğruya IKiyunu Umumiyei Osmaniye İdaresine teslim olunacaktır. 

(Balâda muharrer yüzde altı teçhizatı askeriye resminin ahdz ve 
kabzı hakkında hususatı ( âtiye karargir olmuştur. 

Evvela salifüzzikir mürettebata nruhassa» aşarın hini mÜMyedeeitv 
de Düyunu Umumiye canibinden bir vekil hazır bulunacak ve aşan mu-
havvele bedel âtı için mültezimlerden alınacak deyin senedatma yüzde 
altı teçhizat resmi munzamı ilâve olunarak mezkûr sancaklarda bulunan 
Düyunu Umumiyei Osmaniye Sandıkları enirine tediye olunmak üzere 
terkim ve tanzim edilecektir ve işbu istikraza muhassas yüzde altı resmî 
munzamın hasılı tahsilatı mezkûreden bil İfraz sekizinci madde ahkâ
mınca Düyunu Umumiye İdaresi canibinden Doyçe Banka teslim olu
nacaktır. 

Saniyen Emanete kalan âşann müteferri yüzde altı teçhizat resmi 
munzamına gelince resmi mezbur teminatı aşar rauhaasa satma müstenit 
bulunan bilcümle mukavelen a ittihaz edilmiş olan sureti tahsil muci
bince üşür bedeliyle birlikte ve bir zamanda (Duyunu Umumiyei Osma
niye İdaresince kabz ve tahsil olunacaktır. Şöyle ki : 

Nizamatı mevzua mucibince mültezimler bulmak büsbütün muhal 
olup d * aşarın aynen tahsili lâzımgeldiği halde Hükümeti Seniye hası
latı mezburenîn mecmuunu çifte anahtarlı mağazalara ithal etmeyi ta
ahhüt buyurur. Bu anahtarlardan biri Düyunu Umumiyei Osmaniye 
memurinine tealim olacaktır. 'Hasılatı mezkûre oizamatı mevzua mu* 
cibince Düyunu Umumiyei Osmaniye memurlarının inzimamı muave-
netiyle Hükümeti mahalliye tarafından bilîttifak füruht olunacak ve 
müşteriler tarafından tediye olunacak mebaliğ tamamen ve doğruda» 
doğruya Düyunu Umumiyei Osmaniye sandıklarına teslim' kılınacaktır 
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ve hiç bir sebeple üşrii mezbur mahalli tahsisinden gayriye sarfedil-
miyecektir* işbu tahsisatı seneviye Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresi 
tarafından Doyçe Banka teslim edilecektir. Balâda tadad olunan varidat 
istikrazı meşkûrun faiz ve resülmalinin tesviyesini temine kâfi olmadığı 
takdirde noksanı her bir kuponun duhul vadesinden on beş gün evvel 
Devletin emvali umumiyesinden ifraz edilecektir. 

Şurası sarahaten mukarrerdir ki Düyunu Umumiyei Osmaniye İda
resi cibayet ve tahsil ve kabz masarifi olmak üzere teçhizatı askeriyeye 
muhassaa yüzde altı resmi munzam hasılatının mecmuu üzerine senevi 
yüzde beş hesabiyle ve otuz bin Osmanlı lirası üzerine yüzde bir he
sabiyle bir komisyon ifraz ve istifa edecektir. 

Madde 8 — İşbu istikraza muhassas emvali üşriye tahsil olun
dukça istikrazın altışar aylık faiz ve resülmal akçesine muktazi mebaliği 
Doyçe Banka teslim eylemiye ve mebaliği mezburenin mecmuunu her 
taksitin duhul vadesinden nihayet dört hafta evvel mezkûr Doyçe Bankın 
yedinde bulundurmrya Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresi uecbur 
olacaktır. 

Doyçe Bank dahi teslimatı vakıanın her birini üç gün zarfında 
menafü Hazine! Celi leye elverişli suretle marka tahvil ve hasılını Hü
kümeti Seniyeye bir hesabı mahsusta İrat kaydedecek ve buna Almanya 

Bankasının resmi İskonto fratından yüzde bir noksaniyle faiz yürütüle
cektir. 

İşbu faiz Doyçe IBanka vukubulan teslimattan her birinin tarihi 
vukuundan itibaren ait oldukları altı aylık taksitin duhul vadesine iki 
hafta kalıncıya kadar Hükümeti Seniye hesabına yürütülecektir. 

Anifülbeyan hesap her senenin efrencî mart ve eylül ayları ipti
daları ncfa Doyçe Bankla Düyunu Umumiyei Osmaniye 'İdaresi beyninde 
kat\>lunacaktır. 

Madde 9 — Hükümeti Seniye işbu istikrazının müddeti devamınca 
işbu mukavelenameye vaz'ı imza edenler beyninde evvelce ittifak hasıl 
olmaksızın ve istikrazın mürettebatına karşılık olmak üzere müsavi kıy-
n e t ve aynı teminatı haiz ve mümzilerce kabul olunmuş olmak üzere 
diğer varidat tahsis edilmeksizin işbu istikrazın mürettebatı seneviyesine 
hassaten karşılık tahsis olunan varidatı tenkis veya tebdil edebilecek 
hiç bir gûna tadilât icra etmiyeceğini beyan buyurur. 

Madde l û — Hükümeti Seniye işbu istikrazın yüz yirmi bin adod 
tahvilâtını kıymeti itibarî olarak yüz liralığı nakden seksen bir Osmanlı 
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lirası fiatiyle yani iki milyon altı yüz kırk bin Osmanlı liraaı miktarı 
ilİbarîlİği nakten iki milyon yüz otuz sekiz bin dört yüz Osmanlı lira
sına olarak maktuan Doyçe Banka terkeder. 

.Berveçhi muharrer hasıl olan iki milyon yüz otuz sekiz bin dört 
yüz lirayı Osm aniden Doyçe iBank zirde muharrer avansların tesviyesi 
içhı iktiza eden mebaliği evvel beevvel ifraz ve istifa eyliyecektir. 

Lirayı 
Osm ani 

200 000 Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi tarafından 4-17 şubat 1319 

(1904) tarihinde ita olamam avans 

50 000 Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi tarafından 14-27 ağustos 
1320 (1904) tarihinde ita olunan avans 

80 000 Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi tarafından 13-36 teşrini
evvel 1320 (1904) tarihinde ita olunan avans 

100 000 Doyçe Bank tarafından 20 teşrinisani ve 7 kânunuevvel 1904 ta
rihinde ita olunan avans 

430 000 iYekûn 

ıMezkûr avansların mukaveleleri mucibince Hükümeti Seniye ca
nibinden icra buyurulaoak olan her muamelei maldyenin hasılından 
mezkûr avanslarm tesviyesi meşrut bulunduğu cihetle balâda gösterilen 
mebaliğin işbu mukavelenamenin tarihi imzasına değin indelhesap iş
lemiş olan faizleri dahi mebaliği mezhureye zammedilmek lâzımgele-

•cektir, 

(Şurası mukarrerdir ki takriben balâda ıgösterilen dört yüz otuz 
bin Osmanlı lirasının miktarı katisi tarafeyn beyninde rüyet olacak 
hesaplar mucibince tâyin edilecektir. 

Mebaliği muharrere ifraz olunduktan ve on ikinci maddede ıgös
terilen masarif i le bedeli muahharan tesviye olunmak üzere vukubulmuş 
olan nakliyatı askeriye masarifi tenzil olunduktan sonra istikrazın ma-
rüKbeyan hasılı nakdisinin bakisi on birinci madde ahkâmı mucibince 
Hükümeti Seni yen in emrine hazır bulundurulacaktır. 

Madde 11 — işbu istikrazın maktuan der uhde edilmesinden' Hükü
meti Seniyeye ait bulunacak olan meblâğdan maddeİ sabıkada muharrer 
ifrazat ve masarifat tenzil olunduktan sonra bak'm işbu rfıukavelena-
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menin hini imzasında Hükümeti Seniyenin emrine hazır bulundurul
mak üzere Doyçe Bank tarafından kuşat ©lımacak bir hesabı cariye Hü
kümeti Seniye hesabına irat kaydolunacaktır. 

İşbu mukavelenamenin hini imzasında Hükümeti Seniye hesabı 
carii mezkûrdan yedi yüz ell i bin Osmanlı l irasını ahiz ve istimal ede
cek ve ma bakisinden haddi asgar olarak altı yüz ell i bin Osmanlı lira
lık bir meblağı altı aydan sonra istimal etmek üzere lâakal altı mah 
müddetle Doyçe Bank nezdinde terkeyliyecektir. Doyçe Bank anifüzt-
zikir hesabı cari kapanınca ya değin Hükümeti Senİyeye hesabı mezkûr 
üzerine yüzde üçten faiz yürütecektir. 

/İşbu mukavelenamenin on yedinci maddesinde gösberilen vukuat 
vücuda geldiği halde işbu istikrazın «misyonundan evvel Hükümeti Se
nİyeye veyahut Hükümeti Seniye hesabına teslim edilmiş olan mebaliğ 
senevi yüzde yedi hesabiyle faizi işlemek ve işbu istikraz muhassas kar
şılıklarla sureti tesviyeleri temin ve terhin edilmiş olmak üzere Hükü
meti Seniyeye avans edilmiş mebaliğ ad ve itibar olunacaktır. 

iMadde 12 — Doyçe iBank istikrazı cedidin kıymeti itibari olarak 
beher yüz lirasından makbuan bir buçuk lirayı Osmani ifraz edip ecnebi 
damlga resmiyle işbu istikraz tahvilatının masarifi tanzimiyesini ve tah
vilâtı cedideye müteferri bilcümle emisyon masarifiyle fiatı resmiye 
defterime İthali masarifini ve masarifi saiıeyi tesviyeye hasrı masraf 
edecektir. 

(Madde 13 — Yüzde dört faiz İstikrazı cedidin Avrupa piyasala
rında emisyon muamelesini tesri ve teshil etmek maksadiyle Hükümeti 
Seniye işbu istikraza mahsus senedatn muvakkate tanzim ve ihraç eyle
mesi zımnında Doyçe IBanka mezuniyet ita eder. işbu senedatı muvak-
katenin bermutat evvelce Hükümeti Seniyenin nazarı tasvibi âlisine 
arzolunması iktiza etmiyecektir. 

Madde 14 — Tahvilatı katiye Devleti Aliye Maliye hazır ının im
zasını havi lolacaktır ve nazırı müşarünileyh tarafından bunun için Ber
lin'e bir memur tâyin edilecektir. Tahvilâtı mezkûreye Doyçe Bankın 
bir memurunun hattı destiyle imzası vaz'edilecek ve Düyunu Umumiyei 
Osmaniye idare Meclis iReîsinin tatbik imzası mevzu olacaktır, işbu 
tahvilât Doyçe iBank marifetiyle senedatı muvakkate ile mübadele edi
lecektir. 

Madde 15 — Hükümeti Seniye işbu istikrazın faiz ve resülmat 
mürettebatımın tediyesi için Doyçe 'Banka yüz on sekiz bin sekiz yüz 
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Osmanlı liralık meblâğı senevi üzerine yüzde bir rubu hesabiyle iki 
yüz doksan yedi Osmanlı lirası i f a buyuracak ve bu meblâğ işbu istik* 
razın karşılığı olan varidattan ifraz kılınacaktır. 

Bundan başka Doyçe Bank diyan ecnebiyede tediye olunan kupon
la r la mubayaa veya kur'a keşidesi suretiyle bedelâtı tesviye olunan tah
vilâttan mütehaeaıi kambiyo farklarını dahi varidatı meabureden ifraz 
edecektir. 

Mezkûr yüz on sekiz bin sekiz yüz Osmanlı liralık meblâğı senevi 
i l e iki yüz doksan yedi Osmanlı l i ral ık komisyon ve kambiyo farkı çık-
tikten sonra fazla her ne kalırsa Hükümeti Seniyeye ai t olacaktır. İşbu 
fazlanın miktarı her senenin eylül efrencî iptidasında tâyin olunacak 
ve evvel beevvel duhul edecek olan kupon taksiti karşılığı ikmal edil
diği halde Doyçe Bank tarafından Hükümeti Seniye lehine olarak dü
yunu Umumiye! Osmaniye İdaresi yeddi ne teslim olunacaktır. 

İşbu istikrazın mürettebatının hemen tesisi muamelâtı için memurini 
lâzimeye iktiza eden evamirin itasına vakit kalmadığından birinci ku
ponun tediyesine muktazi mebaliği işbu istikrazın hasılından sureti 
istisnaiyede olarak Doyçe Bankın tevkif edilmesi meşrut bulunmuştur. 
Şurası dahi sarahaten mukarrerdir ki (1906) senesi eylül efrencisinin 
iptidası tarihinde Hükümeti Seniyenin hesabı Doyçe 'Bank marifetiyle 
tâyin edildiği zaman mezkûr kupon taksiti için Düyunu Umumiye! Os
maniye İdaresi marifetiyle bit tahsil Doyçe Banka teslim edilmiş bulu
nacak mebaliği bankı mezkûr Hükümeti Seniye lehine dahili hesap 
edecektir. 

Madde 16* —• Yüzde dört faizli (1905) senesi İstikrazı cedit tahvi
lâtının Ber l in Borsası ve Doyçe Bankın tâyin edeceği diğer Avrupa bor
salar ı tfiatı resmiye defterine kayıt ve ithali muamelesi ve bu muame
lâta ımıteferri masarif Doyçe iBanka ai t olacak ve Hükümeti Seniye 
kendi sefaretleri marifetiyle bu bapta icrayı tavassut buyuracaktır. 

îşbu istikrazın emisyon muamelesinin icabeyledİği evrakı ilâniye 
(Maliye Nazırının imzasını havi bulunacaktır. 

Madde 17 — Müstemleketta yeniden bir muharebe zuhuru yahut 
Avrupa Hükümetlerinden birinin dahil bulunacağı diğer bir muharebe 
vukua geldiği veyahut Alman, Fransız veya İngil iz eshamının işbu mu
kavelenamenin tarihi imzasında cari o lan borsa fiatından üç adedi sa
hih tedenni eylediği takdirde Doyçe iBank aynı «art dahilinde olarak 
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bir sene müddetle hakkı İhtiyarını muhafaza etmekle beraber taahhü-

daü vakıa sının icrasını tecil edebilecektir. 

Madde 13 — İşbu mukavelenamenin İcra veya tefsir ahkâmından 

dolayı Hükümeti Seniye ile Doyçe IBank beyninde tahaddüs edecek olan 

her nevi ihtilâf biri canibi Hükümeti Seniyeden ve diğeri Doyçe Bank 

tarafından tayin olunmuş iki azadan mürekkep bir mahkemei hakemiye 

tarafından faslü hasm edilecek ve bunlar uyuşamadıkları halde isa 

netice vermek üzere bir hakemi salis tâyin edecekler ve bu hakemi şa

lisin k a r a n tarafeyn hakkında katiyülhiiküm olacaktır. 

İşbu mukavelename üç müshai asliye olarak Dersaadet'te fd 4-17 

nisan 1321 (1905) tarihinde tanzim ve teati edilmiştir. 

Maliyt Nazırı Sadrazam 

Ahmet Nazif Mehmet Ferit 

Duyunu Umumiye Meclisi İdare Reisi (Doyçe Bank namına 

Adam Blok Doktor K. /önder 

N o : 57 — 1 4 ş a b a n 1 2 9 9 tarihli T a r i f e i Şehbenderinin 

5 inci maddei muaddelesi 

Kuruş 

Yüz tonilâtoya kadar 
olan sefa in için 10 
Yüz tonilâtodan yu
karı olanlar için 20 

Sıra Noı 5 — Sıhhiye patentaaı zahriyesi 

13 safer 1323 ve S nisan 1322 

No. BMIiİi 

SettbmdwbAMleT «»nlMndeo alıuckk rftnun urit«d 

T a r l i » Cilt S a U f è 

Z«rl 3 1S4 
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No; 5 8 — Mektebi IVfülkiyed Şahane mezunlarının maiyet 
memuriyetleriyle kaza kaymakamlıklarına tâyinleri 

emrinde müttehaz usul hakkında 
iradei seniye 

Şârfryı Devlet Mülkiye Dairesi Mazbatası 

(Dahiliye (Nezaretinden' bittakdim Şûrayı Devlete havale buyuruları 
25 rebiyiiMmr 1322 tarih Ve ı2066 numaralı tezkere Mülkiye Dairesinde 
kıraat olundu-

(Mealinde Mektebi Mülki yei Şahaneden şehadetname ahziyle neş'et 
eden efendilerin mahalli istihdamlarının kendi arzu ve rağbetlerine taht 
tutulması cihetîyle vilayeti sairede maiyet hinmetlerini ikmal ettikten 
sonra vilâyatı aitte kazaları kaymakamlıklarına rağbet etmemekte olma
larına ve Mukarreratı islahiye 'Lâyihası ahkâmınca vilâyatı mezkûre 
dahilindeki kazalarda Mektebi fMülkiyei Sahana mezunlarından kayma
kamlar istihdamı lâzımıgelmeşine -nazaran badezin mektebi mezbur me
zunlarının kendi arzularına bırakılmıyarak kur 'a usuliyle maiyet me-
nrarloklaruHt tâyinleri halinde vilâyatı sitteye İsabet edeceğine ve mai
yette istihdamlarında oralar ın ahvaline kespi vukuf eyleyeceklerine meb-
ni münasip olacağı Erzurum Vilâyetinden ba tahrirat izhar kılanmış 
olup filhakika Mukarreratı islahiye Lâyihası ahkâmınca vilâyatı sitte 
dahilindeki kazalar kaymakamlıkları Mektebi (Mülkiyei Şahane mezun
larına münhasır ve ehemmiyeti mevkiiye hasebiyle Rumeli Vilâyata Şa-
hanesince de mektebi mezbur mezunlarına ihtiyaç zahir olarak ancak 
bunların ilk mahalli istihdamları hakkında b i r fıkra i nizamiye olman 
dığından vilayat ve mutasarrıflık maiyet memuriyetleri için alelekser 
Aydın ve Hüdavendigâr ve Cezair Bah r i Sefit ve Konya ve Ankara gibi 
Dersaadet'e kanıp mahalleri tercih ve ihtiyar etmekte ve maiyet memu
riyetini ikmalden sonra bu vilâyetler dahilinde açılacak kazalar .cayma-
kamfıklarına hasrı matlapLa vilâyatı sitte dahilinde ve Rumelinin bin-
nispe uzak olan cihetlerinde teklif olunan kaymakamlıkları kabulden 
ıstinkâf eylemekte olduklarından vilâyatı mezkûrece talep olunan mek
tepli kaymakamların tâyini hususunda müşkülâta tesadüf olunmasına 
mebnİ hem müşkülâtın' izalesi hem de bulunacakları vilâyetlerde mai
yet memuriyeti müddetinde o vilâyet ahvalince iktisap edecekleri ma
lûmattan kaymakamlığa tâyinlerinde istifade edilmesi için mektepten 
şehadetname aldıktan sonra vilâyet maiyetlerine talip olacak mektebi 
mezkûr mezun! a rinan tâyini mahalli istihdamları zımnında bazı tedabir 
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ittihazı muktazi görülmesiyle bu misillû mekâtibi âliyeden mezun taş
ralı efendilerden teklif olunan memuriyeti kabulden istinkâf edenlerin 
muamelei askeriyelerinden dolayı dairei askeriyece ne yapılmakta ol
duğu Makamı Valeyi Seraskeriden istifsar olunarak alınan 1 tezkerei Cf> 
nahiyede Ahzı Asker Kanununun yirmi sekisrnci maddesinde «bilûmum 
mekâtibi âliyede tahsilde bulunan taşralı talebe sinni mükellefiyete 
duhullerinde ya kendileri veyahut vekilleri numara çekrniye mecbur 
olup bunlardan tertibi evvel numarası çekilmiş olanlar efradı mezune 
mey anın a kaydolunur ve ikmali tahsil ederek ba şehadetname mektepten 
Çıktıktan sonra hizmeti Devlette müstahdem oldukça veya 'Maarif Ne
zaretinin tasdiki altında mekâtibi mütenevvia muallimliklerinde bulun
dukça kendÜleri kısmı sanide ipka biliniri ar» diye muharrer olmasına 
binaen mekâtibi â l iyeden mezun taşralıların şehadetname istihsalinden 
sonra kısmı sanide ipkaları hizmeti Devlette bulunmakla meşrut olduğu 
ve zaten Mektebi Mülki ye i Şahane Nizamnamesinin dÖrdünoü madde
sinde de «Mektebi Mülkiyeye kabul olunan ve mektepten ikmali tahsil ede
rek ba şehadetname çıkan talebe hizmeti askeriyeden mâfüv olup ancak 
esasen hizmeti askeriye ile mükellef olup da mektepten çıktıktan sonra 
Devletçe teklif olunan memuriyetleri kabulden imtina eyliyenlerin işbu 
mâfüviyetten müstefit olamıyacakları» musarrah bulunduğu dermeyan 
kılınmış ve esbap ve mütalâatı mesrudeye binaen mektebi mezkûr me
zunlarından vilâyet maiyetlerine tâlİp olacakların tâyin mahalli istih-
daımı zımnında usulü mahsusa ittihazı derecei vücupta olarak kur'a 
usulünün tatbiki temini maksat edebileceği derkâr bulunmuş olmasına 

ve zaten mezunini mumaileyhimden hizmeti askeriye ile mükellef olan
ların hizmeti mezkûreden mâfüviyeBİeri Devletçe teklif olunan memu
riyetleri kabul ile meşrut bulunmasına göre mezunini mumaileyhim 
içkide taşralı bulunanlardan mensup oldukları vilâyat maiyetine gitmek 
arzu edenler bizzarure o vilâyete gönderilmek ve fakat itmamı müddeti 
muayyeneden sonra icabı hale (göre başka vilâyet dahilinde kaymakam
lıkla kayrılmak üzere diğerlerinin vilâyetçe lüzum {gösterilecek miktar 
dairesinde tertip olunacak kur'aya ithaliyle ol suretle tâyini mevkii 
memuriyetleri bulunacakları vilâyetin ahvaline bihakkın kespi vukuf 
edebilmek üzere maiyet memurluğu müddeti olan üç seneden bir senesi 
mülhakatı vilâyetten bir livada ve diğer bir senesini başka livada ve 
bir senesini dahi merkezi vilâyette imrara ve bu müddet hitam bulunca 
o vilâyet dahilinde teklif olunacak kaza kaymakamlıklarında iki sene 
ifayı hizmete mecbur edilerek müddeti mezkûrenin hitamından evvel 
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vuku bulacak istifaları ve başka vilâyet dahiline tahvili memuriyet hak
kındaki istidaları kabul edilmemesi ve kur'aları isabet eden vilâyet mai
yet memurluğunu veyahut müddeti muayyeni badelikmal o vilâyet da
hilinde tekl i f olunacak kaza kaymakamlığını kabulden imtina edenlerin 
muamelei askeriyeye tabi tutulmak üzere isimlerinin ciheti askeriyeye 
i ş ' an hususunun usul ittihazı ve ancak bu mecburiyet taşra ahalisinin 
mükellef bulundukları muamelei askeriyeden istisnalarına mukabil tâyin 
edileceği ve Dersaadet ahalisi ise esasen muamelei askeriyeye tabi ol
madıkları cihetiyle mezuninî mumaileyhim m ey anında Dersaadet aha* 
Iisinden olup da vilâyet maiyet memurluklarına talip olacaklar kur'aya 
İthal edilmeyip yalnız tâyin kıl ınacakları vilâyet maiyetinde iki sene 
livalarda ve b i r sene merkezde bulunmak üzere üç sene istihdamdan 
sonra o vilâyet dahilindeki kazalar kaymakamlıklarında iki sene kal* 
mak kaydiyle kaymakamlığa tâyinleri münasip alacağı beyaniyle icrayı 
icabı istizan edilmiştir. 

Müstağni! arz ve İzah olduğu üzere vilâyatı sitıte dahilinde bulunan 

kazalarda Mektebi Mülkiye! Şahane mezunlarından kaymakamlar istin* 

damı Mukarreratı islahiye Lâyihası ahkâmı iktizasından) olmasına v© 

mezunini mumaileyhimin mahall i istihdamlarının kendi arzu ve rağ

betlerine tabı tutulması hasebiyle vilâyatı mezkûre kazalarına tabi o l 

mamakta bulunmalarına nazaran bunlar için kur 'a usulü ittihazı dai

rece de münasip görülmüş olup ancak (Mektebi Mülkiye! Şahane me

zunları meyanında Dersaadet ahalisinden olup da vilâyet maiyet me

murluklarına talip olacakların bu usulden istisnasını icabedecek b i r 

sebep mutasavver olmadığı gibi taşra ahalisinden bulunup da kur 'aları 

isabet eden vilâyet maiyet memurluğunu veyahut müddeti muayyeni ba-

delikmal o vilâyet dahilinde teklif olunacak kaza kaymakamlığını kabul

den imtina edenlerin muamelei askeriyeye tabi tutulmak üzere İsimleri

nin ciheti askeriyeye iş'arı dahi mutlaka hizmeti (Devlette bulunmayacak

lar ı manasını işrap edip halbuki imtinaı vâkıın şevki mazeretle olabilmesi 

ihtimali varit olduğundan ve böyle mazeret üzerine b i r veya b i r kaç de

fa kur'a İsabet eden mahallere gidilmemesi ise âtiyen hizmeti Devlette 

hulunulmıyacağını istilzam etmiyeceği derkâr bulunduğundan hem mak

sadın usulüne hadim olmak hem de özür vukuuna mahal kalmamak üze

r e gerek taşra ahalisinden olup da mensup oldukları vilâyat maiyetine 'git

mek arzu etmiyenlerin gerek Dersaadet ahalisinden bulunup da vilâyet 
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maiyet memurluklarına talip olacakların kur'aya ithaliyle tâyini mevkii 
memuriyetleri ve maiyet memurluğu müddeti olan Üç seneden bir senesi
ni mülhakatı vilâyetten bir livada ve iki senesini merkezi vilâyette im-
r a r a v e bu müddet hitam bulunca o vilâyet dahilinde teklif olunacak ka
za kaymakamlıklarında iki sene ifayı hizmete mecbur edilerek müddeti 
mezkûrenin hitamından evvel vukubulacak istif al a n ve başka vilâyet 
dahiline tahvili memuriyet hakkındaki istidaları kabul edilmemesi ve 
taşralı bulunup da mensup oldukları vilâyat maiyetine gitmek arzu eden-
ler bizzarure o vilâyete [gönderilerek fakat itmamı müddeti muayyene-
den sonra icabı hale göre başka vilâyet dahilinde kaymakamlıkla kay
rılması ve kur'aları isabet eden vilâyet maiyet memurluğunu kabul ermi-
yenlere ondan sonraki kur'alara kadar memuriyet verilmemesi ve üç de
fa kur'a isabet eden mahalle gkmiyen olduğu ve ademi icabetin de b i r 
Özrü makbule müstenit olmadığı tebeyyün eylediği takdirde ol zaman 
haklarında muamelei askeriye icra olunmak üzere isimlerinin ciheti as
keriyeye iş'arı ve kur'aları isabet eden maiyet memurluğunu kabul ile 
tnÜdeti muayyeni ikmal ederek fakat bilâ itizar o vilâyet dahilinde tek
l i f olunacak kaza kaymakamlığını kabul etmiyen veyahut kabul edip de 
kezalik Ibilâ özür pek az b i r müddet bulunduktan sonra istifa eden taşra
lı lara gelince bunların maiyet memurluğunu kabul etmeleri hizmeti 
(Devlette bulunacaklarına delil olacağından artık haklarında muamelei 
askeriye icrasına mahal olmayıp yalnız ister taşralı olsun ister İstanbul ' la 
bulunsun bu gibiler için ceza olmak ve bulunacakları vilâyet maiyet 
memurluğu müddetinde o vilâyet ahvalince iktisap edecekleri malûmat
tan kaymakamlığa tâyinlerinde istifade maksadı temin edilmek üzere 
(bir sene memuriyet verilmemesi hususlarının Dahiliye Nezaretine hava
lesi tezekkür kılındı olbapta emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

29 zilhicce 1322 ve 21 şubat 1320 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet (Mülkiye Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
olunan işbu mazbatasında beyan ve izah olunduğu üzere vüâyatı aitte 
dahilinde vâki kazalarda Mektebi Mülkiye! Şahane mezunlanndan kay
makamlar tâyini Mukarreratı islahiye 'Lâyihası ahkâmından olmasın» 
ve mazunini mumaileyhimin mahalli istihdamlarımın kendi arzu ve rağ
betlerine tabi tutulması hasebiyle vilâyatı mezkûre kazalarına talip ol
mamakta bulunmalarına binaen gerek taşra ahalisinden olup da men-



sup oldukları vilâyet maiyetine ıgitmek arzu etmiyenlerin ve gerek Der-
saadet ahalisinden) bulunup da villâyat maiyet memurluklarına rJâlİp 
olacakların kur'aya ithaliyle tâyini mevkii memuriyetleri ve maiyet 
memurluğu müddeti olan -üç seneden bir senesini mülhakatı vilâyetten 
b i r livada ve iki senesini dâhi merkezi vilâyette imrara ve bu müddet 
hitam bulunca o vilâyet dahilinde teklif olunacak kaza kaymakamlık
larında iki sene ifayı hizmete mecbur edilerek müddeti mezkûrenin hi
tamından evvel başka vilâyet dahiline tahvili memuriyet hakkındaki! 
istidaları kabul edilmemesi ve taşralı bulunup da mensup oldukları 
vilfiyat maiyetine (gitmek arzu edenler bizzarure o vilâyete gönderilerek 
faka* itmamı müddeti muayyeneden sonra icabı hale göre başka vilâyet 
dahilinde kaymakamlıkla kayrılması ve kur'aları isabet eden vilâyet 
maiyet memurluğunu kabul etnriyenlere ondan sonraki kur 'alara kadar 
memuriyet verilmemesi ve 'üç defa kur'a isabet eden mahalle gitmiyen 
olduğu ve ademi icabetin dahi bir özrü makbule müstenit oîroadağı te-
beyyün eylediği takdirde o zaman taşralı talebe haklarında muamelei 
askeriye ic ra olunmak üzere isimlerinin ciheti askeriyeye i ş ' an ve kur'a
ları isabet eden maiyet memurluğunu kabul ile müddeti muayyeneyi 
ikmal ederek fakat bilâ itizar o villâyet dahilinde teklif olunacak kazar 
kaymakamlığım kabul etmiyen yahut kabul edip de keaalik bilâ özür 
pek az bir müddet bulundıuıkıtan sonra istifa eden taşralılara gelince 
bunların maiyet memurluğunu kabuL etmeleri hizmeti Devlette buluna
caklarına delil olacağından haklamnda muamelei askeriye icrasına ma
hal olmayıp yalnız ister taşralı olsun ister is tanbul lu bulunsun bu gi
biler için ceza olmak ve bulunacakları vilâyet maiyet memurluğu müd-. 
detinde o vilâyet ahvalince iktisap edecekleri maHûmattan kaymakamlığa 
tâyinlerinde istifada maksadı temin edilmek için bir sene memuriyeti 
verifonemesi lüzumu gösterilmiş ve surveri maruza iktizayı hal ve mas
lahattan bulunmuş olduğundan bermirrvali muharrer ifayı, muktezasmın 
Dahil iye Nezaretine havalesi tezekkür ve tensip kilimdi ise de olbapta 
ve katibei ahvalde em nü ferman hazreti veliyülemir efendimizindk. 

22 muharrem 1323 ve 16 mart 1321 

Arz tezkeresi 

(Mektebi Mülkİyei Şahane mezunlarının kaza kaymakamiıklarına 
tayinleri emrinde ittihazı lâzımgelen usule dair Şûrayı Devlet Mülkiye 
Dairesinden kaleme alınıp Meclisi Mahsusu Vükel'âdan tezyil kılınan 1 
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mazbata arz ve takdim olunmakla oltbapta her ne veçhile iradei seniyei 
hazretİ hilâfetpenahi şerefmütaallik buyurulur i se mantuku âl is i İnfaz 
edileceği beyaniyle tezkerei sena veri «erkim kılındı efendim. 

22 muharfem 1323 ve 16 mart 1321 

ifradei seniyeyi mÜhelUğ hamiş 

Residei desti tazim olup Şûraya Devletin Meclisi Mahsusu Vükelâ
dan müzeyyel m&zbatasİyle manzuru âli buyrulan işbu tezkerei sami-
yei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hİlAfot-
penabi serefmütaaUik buyuru İm uş olmakla olbapta emrü ferman ha*-
reti veliyülemrindir. 

17 safer 1323 ve 9 nisan 1321 

N o : 5 9 — İcara* ve matltıbatı erk a f r a Tahsili Emval Nizam
namesi mucibince fakat memurini vakfiye canibinden 

tahsili hakkında iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairasi Mazbatası 

Evkafa ak matluba tın su veri tahsİliyesi hakkında Tahsil i Emval 
[Nizamnamesinde sarahat bulunmadığı beyaniyle istifsarı muameleyi 
havi 'Ankara Vilâyetinden irsal olunan tahrirat üzerine cereyan eden 
muhabereden bahisle bazı İfadeyi havi Dahil iye Nezaretinden bittakdim 
Şûrayı Devlete havale buy ur ulan 23 rebiyülâhır 1331 tarihli ve 2430 nu-
maralla tezkere melf uf atiyle Tanzimat Dairesinde kıraat ve Nezareti Miir 
şarünileyha ile Mal iye ve Evkafı Hümayun Nezaretleriyle muhabere 
olundu. 

Dahi l iye (Nezaretinin fezlekei isarat ında gerek evkafı mazbuta ve 
gerek evkafı mülhaka müsakkafat ve müst&gallâtı icara* ve matluba taun 
emri tahsilinde düyunu em iri ye hakkında kanunen icrası Iâzımgelen 
kâffei muamelâta tevfikı hareket edilmesi Şûrayı Devlet karoriyle Ev
kafa Hümayun Nezaretinin olbapftaki tahriratı iktizasından ise de İşbu 
tebligatın tarihi ahiren mevkii icraya TOZ W un an Tahsili Emval Nizam-
naroei cedidinden evvel' olduğu ve saJifüzzik'ir nizamnamede Evkafa ait 
matluba t tahsilatı münderiç bulunmadığı cihetle keyfiyet Maliye Neza-
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Tefinden ledelistifsar alınan teskerede tahsildarlar tapu bakayası tah
silâtına tavait edülmiyerek işbu tahsilatın muamelâtı takibiye ve hesa-
biyesi kemakân Def terhanece müstahdem vesaiti mahsusa marifetiyle 
icra edilmek üzere emvali emririyei saire misill'û nizamname i mezkûrda 
münderiç sureti tahsiliye ve ioraiyeye tabi tutulmasının usul 111111821 
t a tezkerei sâmiyei tevarihi muhtelifede is'ar buyrulduğundan şu halde 
Hazinei Evkafa ait matluba tın tahsili hususunda mezkûr nizamname 
ahkâmına tabi tutulmak istenildiği takdirde vergi tahsildarları tavsit 
edîhmyerek memurini vakfiye canibinden muamelei «akibiye ifa olun
mak üzere saîifülbeyan matlutbatın sureti tahsiliye ve âcraiyesinin ni-
zamnamei mezkûr ahkâmma tevfİk edilmesi hakkında istihsali müsaade 
kılınması bildirildiğinden bahisle iktizasının Şûrayı Devletçe teemmülü 
lüzumu gösterilmiş ve suveri ımaruzanıın icrası lüzumu Maliye ve Evkafı 
Hümayun Nezaretlerinin tezkerei cevabi yel erinde teyiden ve tasdiJcan 
dermey&n edilmiştir. 

İcabı ledetteemmül gıerek evkafı mazbuta ve gerek evkafı mülhaka 
müsakkafat ve mtUtagallâtı icarst ve matlubatının emri tahsilinde dü
yunu emh-iye hokkanda kanunen icrası laaımğelen bâffei muamelâta 
tevfika hareket edilmesi saten mukarrer olup eğerçi ahiren mevkii ic
raya vaz'olıman Tahsili Emval iNizamnamei cedidimde buna dair sarahat 
yoksa da ucana* ve matlubatı evkaf tahsilatı T I izam nam ei mezburede mün
deriç sureti tahsÜiye ve icraiyeye tabi tutulduğu halde tahsilatı temin 
edilmiş olacağı cihetle nizamnamenin tahsilatı mezkûreye teşmili mu* 
vafıkı maslahat olacağı muhaberatı vakıadan müsteban olmasına mebni 
sabıkı ve tapu- bakayasına bahşolunam müsaade misilllü vergi tahsildar
ları ftav&k edalmiyerdk memurini vakfiye canibinden muamelâtı tahsiliye 
ve takibİye i fa olunmak üzere Tahsili envai İNizamnamei cedidi ahkâmı
nın tahsilatı mezbureye de teşmili münasip olacağından ol veçhile İcrayı 
kabının Evkafı Hümayun Nezaretine emrüiş 'anve Dahiliye ve Maliye 
Nezaretlerine tebligat icrası tezekkür kılındı. Ol bapta emrii ferman has-
jet i menlehülemrindİr. 

16 muharrem 1323 ve 10 mart 1321 

Arz tezkeresi 

Dahiliye Nezareti CeUIesinm Şûrayı Devlete havale olunan tezke
resi üzerine Tanzimat Dairesinden tanzim ve lef fen a n ve takdim kılınan 
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No: 6 0 — Mmtaka Nizamnamesi 

İşbu Nizamname fala ve istihkâmatuı dairei müdafaa» dahilindeki 
emlâk ve arazinin sureti istimallerini 

tâyin ve tahdit eder. 

Madde H — Elyerm mevcut bulunan veya ilerde inşa edilecek o l sa 
kıla ve istihkâmstın daired müdafaası dahilindeki emlak ve araziden 
ashabının sureti istifadeleri işbu nizamname ile (âyin ve tahdit ed i ld i 
ğinden bu bapta mevcut olan bilcümle mukarrerato ahkâmı münfesihtir. 

Madde % — Nizamnamede mezkûr . (Kale) tâbirinden maksat usulü 
hazıra ya tevfikan inşa edilmiş muhit» merkeziler yani şehri muhit tah
kimat ve (İstihkâma*) tâbirinin medlulü ise «erek dahilde ve gerekse 
sahil de mevcut tabya ve bataryalar misillû müfreı inşaat olup elyevm 
askerlik nobtai nazarından hiç bir kıymet ve ehemmiyeti haiz okuyan 

mazbatada gerek Evkafı mazbuta ve gerek evkafı mülhak* müsakkafat 
ve müstagaiBâtı ioarat ve matlubatunn tahsili ahiren mevkii icraya 
vaz*ohınan Tahsili Emval Nizamnamesinde münderiç sureti tahsüİye 
ve icraiyeye tabi tutulduğu halde tahsilat temin, edilmiş olacağı cihetle 
vergi (tahsildarları tavsk edilmiyerek memurini vakfiye canibinden) mua
melâtı tahsil iye ve takibi ye ifa olunmak üzere mezkûr Tahsili Emval 
Nizamnamesi ahkamının mailubatı evkaf tahsilâtına teşmili hususunun 
Evkafı Hümayun Nezareti CeMlesine ie'arı ve Dahiliye ve Mail iye Ne
zareti Celi 1 el erine tebligat icrası lüzumu gösterilmiş olmakla ol bapta 
her n e veçhile iradei sendyei cenabı hilâfetpenahi şarefsünuh ve sudur 
Duyurulur ise mantukn celili infaz edileceği beyaniyjle. 

22 muharrem 1323 ve 16 mart 1321 

İradei saniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufiyle manzuru âli buyurulan işba 
tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
naba hilâfetpenahi şeref müteallik buyuru! mnış ol malda olbapta. 

17 safer 1323 ve 9 nisan 1321 
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tarzı atik hisar ve duvarlar işbu nizamname ahkâmından hariç tutula
rak bunlar hakkında teamülü kadimi veçhile ifayı muamele olunacaktır. 

(Madde 3 — Salifülbahis tahdidatın icrası için evvel emirde kı la 
ve istİhkâmaton etrafı birindi ve ikinci mmtaka namiyıle iki mıntakaya 
taksimi edilir. 

Madde 4 — Mımtakaların eb'adı istİhkâmatın zaviyei haricelerinin 
hattı aslileri istikametinde ahzolunırp şiyu sahra sırtı ve şiyu sahra 
yoksa hendek haricinin dış kenarı ve hendeğin ademi vücudu halinde 
mezkûr tetihkâmatın ateş hattı birinci mmtaka için mebde İttihaz olu
nur. 

(Madde 5 —* Birinci mıntaka: elyevm mevcut bulunan veya ileride 
inşa edilecek olan kıla ve istihkâmatm berveçhi balâ mebdeden itibaren 
hatlı asliler istikametinde alınacak (600) metrelik buudların nihayet 
noktalarımı vasleden hatların dairen mâdar teşkil ettikleri kıt'ayı ara
zidir. 

ıMadde 6 — İkinci mmtaka: birinci mırrtakamn* hududundan iti
baren keza halttı asliler istikametinde alınan (2400) metrelik buud-
larm nihayet noktalarını vasleden hatlarla tahdit edilen kıt'ayı arazidir. 

Maddi 7 — Elyevm mevcut bulunan kıla ve istihkâmatta işbu ni
zamnamenin kabul ve neşrini mütaakıp ve ilerde yeniden inşa edilecek 
kıla ve istihkâmatta dahi İnşaatı mukarrereye başlanır başlanmaz kale 
veyre ademi vücudu halinde ("2} mevki kumandanlığı marifeti ve me
murini mahalliye ve ashabı emlâk ve arazi muavetıetiyle mezkûr kale 
ve istihkâmatı muhit olan birinci ve ikinci mıntakalar bitbâyin mezkûr 
mıntakaların hududu arazi üzerinde (mmtaka taş lan) tâbir olunan b i r 
takım işaratı sabite dile irae ve tahdit olunur, işte şu andan İtibaren 
mezkûr mıntakalar dahilindeki arazi ve emlâkin sureti istimali işbu 
nizamname ahkâmına tabî bulunur. 

Madde 8 — Mıntaka hudutlarının berveçhi mephus arazi Üzerinde 
tâyin ve tahdidini mütaakıp kale veya mevki kumandanlığı tarafından 
b k mıntaka pil'ânile bir de mıntaka defteri tertip ve taneim olunur. 
Mmtaka plânı (1/12500) veya (1/25000) mikyasında âdi bir mevki ha
ritası gibi tanzim olunarak mezkûr haritalarda bilhassa mmtaka l a n 
tahdit eden hututurt kıla ve istİhkâtmata nazaran olan istikamet ve me-
safatı ve mıntaka taşlarının vaziyetayle numaraları ve mıntakalar da
hilindeki arazinin -mesela: tarla, bağ, bahçe vesaire suretinde- veçhi 
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istimalleri ve emakinin -hali baz ın Üsarat ve ehoam mahsuaM» tfasıta-
siyle) sureti vazjhada irae kıl mır. EMmfeaka defjeri fluaujca plânına na
zaran yapılır. V e bervechi âti malûmatı nmbJteyûiir: 

1 • Asbabı emlâk ve *rawoin esamisi 

3 - Her iki mm takada mevcut emakin. köprü. bend\ hendek ve 
şimendifer ıgüzengâhları ve taş ve kireç ocakları ve orman ve bahçe ve 
saire raisdllû bilcümle mevaddın cesamet ve ahvaline ve hangi tarihte 
vücuda getirildiklerine dair malûmat 

3 - Ledelicap icrası lâzımgelen tahribatın müstelzim olacağı mik
tar tazminat 

Madde 9 — Mıntaka plâniyle defterinin hani: tanziminde bilcümle 
memurini mahalliye malik oldukları harita ve plânlarını ve mevcut 
arazi ve emlâk defteriçriyle bunların mesaha* ve cins ve kıymetleri 
hakkındaki malûmtatm kâffesini kale veya mevki kumandanına beyan 
ve ibraza ve bu baptaki evrak ve vesaiki bir ilmühaber mukabilinde ia
deye ve bu suretle iraei teshillâta mecburdurlar. 

Madde 10 — Mıntaka pjâmyle mmteka defteri münderecatı mez
kûr plan ve defterin tanzimini mütaakıpmmtakalara tesadüf eden emlâk 
ve arazinin ait olduğu devaiıü belediye veya muhtaranı vasıtasiyle aha
liye âdeti belde üzere üç ay müddetle neşir ve İlân olunup bu bapta 
vukubulacak i tir a zat ve şikâyetin müddeti mezkûre zarfında mesmu 
tutulacağı ilâveten beyan olunur. 

iBu müddet zarfında ahali canibinden vukubulacak müatedfiyat i le 
verilecek şikâyetnameler zahrına tarihi vürutlariyle müstecTiyatın mez
kûr mmffaka plân ve defteri münderecatına vukuf ve ıttıla ile yapıldık
ları deva iri belediye veya heyeti muhtaran taraflarından işaret oluna
rak tetkikatı lârime i fa ve muktazi cevaplar ita edilmek üzere kale veya 
mevki kumandanlığına i ta olunur. 

Bervechi mephus kumandanlığın vereceği cevaplara kanaat etmi-
yerek tekrar müste<Fiyatta bulunmak istiyenlor mezkûr cevapların fctn-
dilerine tebliği tarihin der» itibaren nihayet 3 mah zarfında makamı 
VSlâyı Seraskeri ye müracaatta muhtardırlar. Sajifülbeyen müddetlerin 
inkızaısudan ve binaenaleyh şildâyat ve itirazatı vakıaya mnlrtati cevap
lar verilerek tadilâtı ılâzİme icra edildikten sonra mmUka plânı ve def
teki artık kespi kat,İ#« çUnjş, oJ*ça& çjfcştle keyfiyet HecliKlân muta-
allik olduğu devairi belediye ile muhtaramna tebliğ okunur. 

T . 1 C. 8 F . 14 
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JMadde İZ — Mmtaka pltâniyle man ta İta defterinin berveçhi ba lâ 
kespi katiyet etmesinden itibaren mezkûr plân ve defterin mıntakalar 
dahilindeki emlâk ve arazide vukubulacak her türlü tebeddülata göre 
tadil ve tashihi mevki veya kale kumandanlığının cümlei vezaif indendir. 

Madde 1 2 — 3 4 üncü madde ahkâmına riayet edilmek şartiyle 
bilcümle mıntakalar dahilinde berveçhi âti inşaat ve tebeddülatın icra
sına müsaade veya mümanaat kale veya mevki kumandanlığının iktidar 
ve salâhiyeti dahilindedir: 

1 - Kireç ve taş ocakları tesisi, kum, kil ve buna mümasil mevaddın 
ihraciyle hufreler ve zemin tesviyesinin tebeddülünü mucip olacak su
rette taş ve toprak yığınları husule getirilmesi. 

2 - Set ve bendi eri e hendek mis-illû mevaniin ve su yollarının ve 
miyahı cariyenin tebeddülü tesviyesini mucip olacak tertibatı smaiye-
nin ve bilûmum su değirmenleri veya savak vesaire jrîbi suya müteallik 
her nevi inşaatın ve yol, hututu hadidiye ve şoselerin yeniden inşa ve
yahut mevcutlarının tebdil ve tağyiri 

3 • Ağaçlık ve fidanlıklar île ormanların yeniden yetiştirilmesi 

4 ' Minare, çan kulesiyJe bunlara mümasil kule tarzında yüksek 
inşaatın yeniden tesisi veya mevcutlarının tezyidi. 

Berveçhi balâ tadat olunan" İnşaat ve tebeddülat istihkâmatın tesir 
ateşine muzİr bir hail teşkil etmediği ve kale ve istihkâm hendeklerinde 
bulunan suyun tesviyesince dan mazarrat bir tesir göstermediği ve raez-
kûr hendeklerle irtibatta bulunan kanallar veya miyahı carîye umk-
larınca hiç bir tebeddülatı bâdi olmadığı ve su taşırılması tertibatına 
halel getirmediği ve kale ve istihkâmın dahiline evvelice görülen mik
tardan fazla bir nezareti haiz olacak surette inşa kılınmadık] arı halde 
bunların icraları raenedilemez. 

iMadde 13 — ikinci mıntaka dahilinde âtideki inşaata katiyen mü
saade olunmaz : 

1 - Irtifaı zemin tesviyesinden otuz santimetreyi tecavüz etmemek 
şartiyle yapılacak temel ve ocaklardan maada bilcümle kagir inşaat ve 
tamirata. 

2 • Her nevi kemerli inşaat i le 'bodrum katları üzerlerinin demir 
ve kagir inşaatla setrine. 
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3 - Daimî olarak tesis olunacak tuğla ve kireç ocaklariyle fabrika 

veya sanayii muhtelıfeye ait büyükçe ocaklara. 

Mezkûr manişkada âtideki inşaatın İcrası ise kale veya mevki ku

mandanlığının inzimamı reyine vabestedir : 

İt - Yeniden mezarlık mahall i «âyini 

12 - Kabir ler in (elli santimetreden) yüksek olarak tesisi ve mezar 
taş veya sütunları irtifamda (elli santimetreden) fazla yapılacak aksa
mının suhani taştan mamul bulunduğuna göre (on beş santimetreden) 
ve demirden yapıldığına göre (iki santimetreden-) ziyade olarak inşası 

3 • İcrasına berveçhl balâ katiyen müsaade o hınmıy anların gayri 
inşaatın vücuda getirilmesin 

Bununla beraber irtifaları (on üç metreyi) temelleriyle ocak ma-
helleri misillû kagir aksama (otuz santimetreyi) ve bacaları da (yirmi 
metreyi) tecavüz etmemek ve bodrum katlarının üzerleri ahşap kiriş-
lemeleriyle setredilmek şartîyle cümle aksamı ahşap veya suhuletle 
kabili tahrip olduğu bir heyeti askeriye tarafından tasdik olunan demir 
veyahut suhani (on beş santimetreden) fazla bulunmayan dalma duvarlı 
inşaata mümanaat olunamaz. 

Madde 14 — Birinci mıtntaka dahilinde âtideki inşaata katiyen mü
saade olunmaz : 

1 - Berveçhi mephus ikinci mıntakada icrasına müsaade olunmıyan 
bilcümle inşaata (mahaza kagir temeller irtifaınin zemin tesviyesini 
«15 santimetreden» ziyade tecavüz etmemesi lâzımdır) 

2 - Sathı yirmi metre murabbaından dun olan ve inşasına lüzumu 
kat! 'görülen ahşap bekçi kulübeleri müstesna olmak üzere ikamete mah
sus her nevi inşaata. 

3 - Ahşap veya suhuletle kabi l i ıtahrip olduğu bir heyeti askeriye 
tarafından tastık olunan ve demirden maada malzeme ile yapılacak 
olan bilcümle inşaata, Joâıgir mahzen, bodrum ve ocaklara ve ağaç, ka
mış, saman, muşamba, çinko ve arduvazın gayrı malzeme ile mestur 
damlara ve inşaat İrtİfaımn (yedi metreyi) tecavüz etmesine. 

4 < Lokomobillerin yani müteharrik buharlı makinelerin sür'atle 
tebdili mevkileri mümkün olamıyacak surette vaz ve tespitlerine. 

5 - Zemin tesviyesinin (elti santimetre) fevkındaki aksamı, (30 
santimetreden) sehin olan kagir veya (üç santimetreden) kaim demir 
sütunlar ve parmaklıklara. 
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6 • Yeşeren dal ve çalı l ıklarla çıt teşkiline, mezkûr rmn*akada âti
deki inşatbtR İcrası ise kale t aya mevki köraandanKim inzimamı reyine 
vabestedir :, 

1 - Yeniden mezarlık mahalli tâyini. 

2 - Kabirlerin (el l i sarttdmetrecW) yüksek olarak tesisi ve mezar 
taş veya sütunları irtifaınan (e l l i santimetreden) "faala yapılacak ak
samı suhanİnin taştan imal alunaoağuva göre (on beş santimetreden) 
ve demirden yapılacağına «göre (iki santimetreden) ziyade olarak inşası, 

3 - Ahşap yel değirmenleri (bunların istihkâm attan «üç yüz metre» 
veya daha ziyade bir mesafede inşa edileceklerine mümanaat olunamaz) 

4 (Berveçht mecruh inşasına müsaade olunmayanlardan gayri in
şaat ile suhuletle bertaraf edilmesi kabil tahta perde ve demir parmak
lıkların ve çeşme ve kuyuların tesisi. 

(Madde 13 — Birinci ve 'ikinci ımntakada inşa olunacak mebaninin 
cepheleri müsadif oldukları şose ve-caddeler ile taayyün etmediği tak* 
dirde mezkûr cehehatin istihkamate nazaran tâyini vaziyet ve istikameti 
kale veya mevki kumandanlığına aittir. 

Madde 16 — 'Birinci ve ikinci ımntakalar dahilinde ticaret ve sa
nayie mütaallik eşya ve edevatın vazona mahsus »gerek üstü açık ve 
gerekse kapalı baraka tarzında depolar vücuda getirilmesi kale veya 
mevki kumandanlığının müsaadesine vabestedir. Mamafih istihkâmattan 
yirmi beş metre ve daha uzak mesafede açıkta yığılacak veya istif edi
lecek mevaddı muhtelife yığınlarının âtide tadad olunan irtifaatı tecavüz 
etmiyenJerine mümanaat edilmez : 

1' - Mevaddı gayrı müştaile ile maden ve kok kömürü ve buna mü
masil mevad için birimci nnntaka dahilinde bir buçuk metre ikinci mm-
takada ise «iki metre irtifaı» 

2 - Turp ve tezek ve âdi kömür için mezkûr mmtakalarda «üç 
metre» irtifaı, 

B - Odun ve kereste gibi mevad'dı haşebiye için birinci mıntakada' 
«dört m e t r o , ikinci ımntakada ise «beş metre» irtifaı. 

İrt ifaları berveçhi mâruz beyan olunan meloadirin fevkin da olarak 
yapılacak yığınlar için mevki veya kale kumandanlığının müsaadesini 
istihsal şarttır. 

Madde! 17 — Birinci ve ikinci mıntıkalarda icrasına müsaade olu* 
nan inşaata mahsus malzemenin ve hafriyatı vakıanın teşkil ettikleri yığı
nlar m isi Hû zeminin feeviyei tabiJesİnce vukua getirilecek muvakVst 
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tağyirat da mevki veya kale kumandanlığına yalnız beyanı malûmat 
ile iktifa olunur. Ancak tağyiraU uaezkûreyi mucip olan esbabın zamanı 
izalesinin tâyini-mezkûr kumandanlığa aittin Maahaza gübre ve süpriin-
•tü yığınlarının teşkilinde kumandanlığın müsaadesin) istihsal şarttır. 

Madde lfl — Maili inhidam olmıyan veyahut daha hafif bir tarzı 
inşaya ifrağı mukarrer olan mevcut binalar balâdaki maddelerde mez
kûr ınrukarrerat ahkâmına muhalif dahi bulunsalar r yirmi sekizinci mad
de ahkâmı mer'iyülicra C|lmak şartiylte- ipka edilirler. Ve icabında eski 
tarz ve inşa ve cesametlerini muhafaza etmek üzere yalnız kumandan
l ığa beyanı malûmat edilerek tamirleri de icra olunur. Ve bu esnada 
ebatça bir tezayüt vukua getirilecek ise kumandanlığın müsaadesini is
tihsal elzemdir. 

Madde 19 — İcabeti mahalliye gerek mıntakalarm vüs'atince ve 
gerekse balâdaki mevaddl kanuniye ahkâmınca bazı istisnaatı müs telsim 
olduğu takdirde istimna ata mezkûrenin kabul iyle yalnız mevkii mezkûra 
ait bu baptaki tadilâtın icrası Mokamı Seraskerî İstihkâm ve inşaat Dai 
resince verilecek karar üzerine ledelistizan iradeİ seniyei cenabı hilâ-
fetıpenahinin şerefsuduruna mütevakkıftır. 

Macjde 20 — 12 noi ve mütaak^bı maddelerde beyan olunduğu üze
re icrasına müsaade veya mümanaat olunan kale veya mevki kuman
danlığının iktidar ve salâhiyeti dahilicde-bulunan inşaat ve •tebeddülata 
mübaşerette ashabı tarafından mezkûr kumandanlıktan ba istidaname 
istihsali müsaade lâzımdır. 

iMadde 21 — Mezkûr müstediyat memurini belediye veya heyeti 
muhjaran vasıtasıyla kale. veya mevki kumandanlığına takdim ve icra 
kılınacak İnşaatın nüsha bey n plân ve eşkâli ayrıca/ rapt ve lefâolun-ur. 
Kumandanlık tarafından da evrakı notaya badettetitük bu baptaki müta
lâa t istidanamenin zahrına ve icrası muktazi tadjlât dahi mezkûr plân 
ve eşkâl üzerine tahrir ve işaret olunarak mezkûr istidaname ile plân 
ve eşkâli birer nüshaları ashabına liecl'iliade memurini mumaileyhime 
irsal kılınır. 

Madder 22 — Berveçhi mephus kumandanlık tarafından ashabı is
tidaya verilecek ecvrbe ve müsaadat o l derece sarih ve işbu kanunna
menin mevaddı mevzua ve müteallik ası ahkâmına o l suretle muvafık' 
ve mutabık olmalıdır ki ashabı emlâk veya ahlâfı gerekse inşaat ve 
gerekse ambar, depo ve fabrika ımsall'û tesisatta ahkâmı mezkâredV» 
inhirafa vesile bul amasın lar. 



214 

MerTi icrası işbu kanumnamrade tecviz olunmıyan hususata müta-
allik müsaadatın bir takım şeraite rapt ve taliki suretiyle müşkülât 
ikaı caiz olmadığı ıgibi müstediyatın kısmen veyahut kamilen ademî 
kabulü zımnında esbabı reddiyenin sarahaten beyanı muktazidir. 

Madde 23 — Herhangi bir husus hakkında istihsal olunan ruhsat 
ve müsaadeden iki sene zarfında İstifade edilmediği takdirde hükmü 
münfesih addolunur. 

Madde 24 — Kıla ve îstihkâmatın alelıtlak kurp ve civarında şose, 
su bendi, demiryolu ve maden ocakları misillû müessesatı cesimenin 
yeniden inşaları halinde evvelemirde tesisatı mezkûrenin kıla ve istih-
kâmatı mevcude kıymeti tedafüi yelerine ırası nakise edip etmedikle
rinin Erkânı Harbiyei Umumiye Dairesince lieclittetkik bu bapta ihzar 
olunan projeler Makamı Seraskeriye tevdi kılınır. Ve neticei mukarre* 
rat bilâ teehhür devairi aidesİne bildirilımekle beraber mezkûr kale veya 
mevki kumandanlığına tebliği keyfiyet olunur. 

Madde 25 — Kanunen muayyen olan müsaadenin hilâfında veya
hut kumandanlık tarafından kabul ve tasdik kılınan plânın haricinde 
bir inşaat veyahut tamirata teşebbüs eden ve kumandanlıktan müsaade 
istihsaline hacet olmıyarak icra ve inşası yalnız makamı mezkûra be
yanı malûmatla mümkün olabilen hususatta hükmü kanuna ademi ria
yet eden ashabı emlâk ve arazi i le bunları icra eden mimar veya kal
falar hükümeti mahalliye tarafından kanunen cezalandırılır. 

Kumandanlığın hüküm ve karariyle usulü dairesinde tatiü olunan 
inşaatın yine kumandam mumaileyh tarafından üç mahtan dun olma
mak sortiyle tâyin olunacak mehil zarfında hedmine ashabı davet ve 
icbar edilir. Ashabının Uannüdü ile verilen kararı icra etmesi halinde 
ise masrafı yine sahibine ait olmak üzere mezkûr binanın hacmi hükü
meti mahalliyeye aittir. 

Ashabı emlâkin kumandanlığın vereceği karar ve hükme ademi 
kanaatle (madde 10) mucibince (Makamı Seraskeriye müracaatları ha* 
linde ise balâda mezkûr mühletin makamı müşarünileyhten cevap vü-
ruduna değin temdidi lâzime dendir. 

Madde 26 — Mıntakalar dahilindeki bilcümle inşaat i le mevcut 
mebani ve müessesat ve arazinin sureti istimalinin ahkâmı kanuniye 
dairesinde icra edildiğini teftiş, kale veya mevki kumandanlığının cüm-
lei vezaifindendir. 
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Mezkûr teffcişat kale veya mevki kumandanlığı maiyeti memurini
nin biriyle refakatine tâyin olunacak mahallî zabıta memuru, belediye 
ve heyeti ihtiyari yeden diğer bir azadan mürekkep bir heyet tarafından 
vakti zuhur ile (gurubu şems arasında geçecek zaman zarfında icra olu
nur. İcabında ve lâakal senede b i r defa kale veya mevki kumandanının 
balâda mezkûr heyetiyle beraber tekmil mm takaları bizzat devri teftiş 
etmesi muktazidir. 

Madde 27 — Mevcut veya ileride inşa edilecek olan kıla ve istih
kâma ün dairei müdafaası dahilinde bulunan berveçhi balâ birinci ve 
ikinci mıntakalardaki emlâk ve arazinin tahdidi istimalinden dolayı 
vukuu melhuz tenezzül1 kıymetine karşı ashabına hiç bir tazminat ve
rilmez. 

Madde 28 — Hengâmı seferberide kale veya mevki kumandanları 
kıta ve istihkâm atın dairei müdafaaları dahilinde vâki inşaat ve mfies-
sesatın hedim ve tahribi, eşcar ve sairenin kat'ı ve r e f i , ziraat ve umuru 
smayeye müteallik hususatın tatili misillû İstihzaratı iptidaİyeye ancak 
icraatı mephusenin zaman ve sureti vukuunu hükümeti mahalliye mari
fetiyle ahaliye neşir ve İlân ile bedi ederler. Bu halde mıntakalar da
hilinde bulunan emlâk ve arazi mutasarrıfları kumandanlık tarafından 
berveçhi balâ neşir ve ilân edilen evamir ve tekâlifi tamamen İcraya 
mecburdurlar. 

Madde 29 — (Madde 38 ) deki tahribatın bais olacağı tazminatın 
mıntaka defterinde münderiç mekadirini evvelemirde kumandanlığın 
maiyeti zâbitanından biriyle memurini belediye ve heyeti ihnyariyeden 
ve erbabı vukuf ve hib reden birer azadan mürekkep bir heyet vasıta-
siyle ashabı emlâk ve arazi hazır bulundukları halde mevcut mebani ve 
sairenin hali hazırlarına ıgÖre tashih ve tasdik ettirtmek seferberliğe bedi 
hengâmında kale veya mevki kumandanlığına mürettep vezaif cümlesin-
dedir. 

Madde 30 — (Madde 28) de "gösteriren tahribatın müstelzim ola
cağı tazminatın miktarı berveçhi balâ takdir ve tashih edildikten sonra 
Makamı Alü Seraskeriye inha ve muhaberenin hitamından itibaren altı 
mah zarfında miktarı tazminat mahallî kumandanlığı tarafından ashabı 
emlâke tesviye ve ita olunur. V e alınacak makbuz senetleri devairi be
lediye ile hükümeti mahalliyeye tasdik ettirilerek dairei askeriyeye 
gönderilir. 



CepunelıkSeri muhÜ oton arazinin tahdidi istimalini 
müş'ir zeyil 

1 — Gepanelîkleri muhit « lan arazinin sureti tahdidi demini arma 
barut veya fîşelt Var olunacağın a göre İcra olunur. 

2 — Barut muhafazasına tahsis kılman cepaneliklerin muhafaza
ları için mezkûr cepanelikler etrafında bulunan muhafaza setrelerinden 
itibaren (2S01- metre arzında bulunan ve cepaneKği muhit olan emni
yet mıntakasS dahilinde hiç bir türlü İnşaata ve ziraat ve hirasete mü-
sade olunmıyacağı gibi mtntakai mezkûrede şimendiferler ve umumî 
şoseler dahi büıurimamalıdir. Aynı nitntaka dahilinde ateşli tüfekle 
saydı şikâra ve ağaçların neşvünümasına ve arazîyi temizlemek için çalı 
ve çırpı ve saire ihrakına müsaade katiyen caiz değildir. 

4 — Fişek muhafazasına tahsis kılınan cepaneükler etrafında 
terkolunacafc sâlifülbeyart emniyet rmn takasının arzı (100) metreye'ka
dar tenzil edilebilir. 

4 — Bilûmum oepanelikler bilmeoburiye ormanların kurp veya 
dahilinde inşa edilecekler ise mezkur cepaneliklerin etrafında ve be
den duvarından itibaren dairen mâdar barut veyahut fişek vaz'oluna-
cağina nazaran yüz i lâ yüz ell i metrelik bir mesafe dahilinde bulunan 
ağaçların zemini tesviyesinde kat'ı ve bu suretle vücuda getirilen orman» 
hududuna İki metre arzında bir hendek hafri ve mezkûr hendeğin ağaç 
köklerinden ve otlardan daimî surette tathiri muktazidir. 

5 — .Barut' vaffi'ına Mahsus cepaneHkler etrafındaki salifülbeyan 
emniyet mıntakasırnın haricinde ve mezkûr cepanelikl erden '(800) metre 
dahilinde hiç bir bina inşa olunmıyacaktır. Yatlnız ziraat ve hirasete 
müsaade olunacaktır. 

6 — Eğer' biribiri kurbunda bir kaÇ barut mağazaları inşa edile
cek ise birinde zuhura gelecek kazanın diğerlerine sirayet ve İrası ma
zarrat eyleyememesi için mezkûr mağazalar yekdiğeri erinden ve etrafta 
bulunanı sütretenden itibaren Makat (U20) metrelik b i r mesafe ile tefrik 
olunurlar. B i r mevkide müteaddit fişek mağazaları inşa edildiği halde 
yirmi beser metre aralık ve mesafe ile tertip ve inşa kılınıp ahvali is-
tisnaiyede bu aral ık ve mesafe (15) metreye tenzil olunabilir. Eğer işbu 
fişek cepanelikleri barut mağazalarının kurbu civarında İnşa kılına
caklar ise aralarında mevcut bulunan mesafe lâakal (50) metre olma
lıdır. 
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7 — İşbu zeyil nizamname ahkâmının makabline şümulü olmayıp 
ancak mevkii tat&ik ve icraya vaz'mdan sonra inşa kılınacak cepane-
1 i t le re tatbik olunur. 

22 safer 2323 ve 24 nisan 2321 

No: 6 1 — Rum eşkıyasının Rumeli Vilâyatı Şahanesi mahalcimi 
fevkalâdesinde icrayı muhakemeleri hakkında 

irade! seniye 

Filorina kazasının Belkamen karyesine vürut eden Rum eşkıyasiyle 
asakiri şahane beyninde vukubulan müsademede ele geçirilmiş olan eş
kıyanın asayişi memleketi ihlâle cür'et eden eşirradan olmalariyle mah
keme! fevkalâdede icrayı muhakemeleri hakkında Müfettiş Paşa Haz
retlerinden varit olan telıgrafnamenin takdimiyle ve Rum çeteleri efra
dının sureti muhakemesi hakkında evvelce takdim olunan tezkereisâ-
miyei sadaretpenahilerinde arzolunduğu üzere hududu tecavüz eden Rum 
eşkıyasının maksat ve hareketleri müdafaai nefs suretinden çıkarak asa
kiri şahaneye dahi silâh istimal' ve asayişi memleketi ihlâl ettikleri tak
dirde onların da Bulgar eşkıyası gibi mahkemei fevkalâdede icrayı mu
hakemeleri kaîdei ittırat ve müsavata ve İcabı hal ve maslahata mu
vafık olacağı ve o kabilden oldukları anlaşılan işbu çete efradının da 
mahkemei fevkalâdeye tevdii münasip görüldüğü beyaniyle istizanı 'havi 
ziveri desti tazim olan 25 safer 1323 tarihli tezkerei hususiyei sadaret-
penahileri manzuru â l i olarak mucibince ifayı muktez-ası hususuna ira
de! seniyei cenabı hiılâfetpenahl şerefsudur huyurulmuş olmakla olbapta. 

25 safer MM *«• 1? nisan 1322 

Not 6 $ — 1 3 2 0 senesi nihayetine kadar olan düyunun tesviyesi 
İçin tahvilat ihracı ve memurin maaçafmdan vergiyi 

şahsi alınması maddelerinden sarfınazar olunması 
hdkktnda iradei seniye 

Meclisi Vükelâ Mazbatası 

Bİn üç yüz yirmi bir senei maliyesi içm Maliye Nezaretinden tan
zim ve Maliye Komisyonu Âlisince tetkik edilen muvazenei umumiye 
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defterleriyle Nezareti Müşarünileyhamn takriri ve Komisyonla Âlinin 
mazbatası evrakı müteferria ile heyeti bendegânemizde bilmütalâa tet-
kikatı muktaziye icra olunmuş olduğu misillû ahiren ba iradei seniyeî 
cenabı hilâfetpenahi Serasker Paşanın Riyasetinde Maliye ve Evkafı 
Hümayun ve Ticaret ve Nafıa Nazırları Paşalardan mürekkep olarak 
müteşekkil komisyonda dahi icra olunan tetkikat ve müzakeratın neta-
yicini havi kaleme alınan mazbata ve hulâsai hesabiye meyanei âbida-
nemizde kıraat ve mütalâa olundu, zikrolunan mazbatada masarifi 
umumiyenin senesi içinde varidatı umumiyeden vukubulan tahsilata 
nispetle beş milyon üç yüz bin l ira açığı ıgö'rünmesiyie husulü tevazüne 
medar olmak için tezyidi varidata dair MaMye Komisyonu Alisi maz
batasında irat olunan mütalâattan birincisi gümrük tarifelerine muta-
adilik mukarreratın bir taraftan takibi ve varidatı rüsumiyece vukubul-
makta olan zayiatı mühimmeye nihayet verecek tedaMri esasiye ve cid-
diyenin kararlaştırılarak mevkii tatbika vaz'ı zımnında bir komisyon 
teşkili ve yüzde üç zammın bu seneden itibaren ahzü istifası esbabının 
istihsali ve buna mukabil muvazeneye altı yüz bin lira ilavesi maddesi" 
olup ahiren ba İradei seniyei hazreti padişahi Rüsumat Emini Paşanın 
Riyasetinde teşkil olunan komisyonun bu baptaki icraatının takibi Ilâ-
zimeden olduğu gibi senei haliyenin bir ayı ıgeçip mevkii tatbika vaz'edi-
linciye kadar bir müddet daha 'geçeceğinden bu müddet iç in Komisyonu 
Alice tahmin olunan mebaüğden yüz bin liranın tenziliyle bütçeye bu 
sene için beş yüz bin l ira İlâvesi ve Hariciye Nazırı Paşa tarafından 
verilen malûmata göre mezkûr yüzde üç zammın icrasına Devletlerce 
muvafakat olunup fakat İcraatı Maadin ve Tahli l Nizamnamelerinin 
tadiline talik edilmekte idüğü anlaşıldığından ve vakit .geçtikçe zammı 
mezkûrun kısmen ve belki tamamen zayi olması muhtemel bulunduğun
dan mezkûr nizamnamelerin serian icrayı tadilâtiyle zamma mezkûrun 
mevkii tatbika vaz'ı için Hariciye Nezaretince takibat icrası ve ikincisi 
orman ve maadin varidatının tezyidi tedabirinin mütalâası için bir ko
misyon teşkili hususu olup vakıa düveli sairece orman ve maadin va
ridatından pek çok istifade olunduğu halde Memaliki Şahanede orman 
ve maadinin cesamet ve kesretine nispeten varidat pek cüz'i olduğun
dan ormanlarda fabrikalar ihdası ve sevahile yollar küşadiyle evvel 
beevvel en yakın yenlerden başlanılarak tedricen dekovil hatları tesi
siyle orman ve maden nakliyat ve ihracatının teshili ve sair devletlerde 
cari olan usulü idare ve istifadenin tesisiyle işbu menabii varidattan 
bihakkın istifade olunması esbabının mütalâası ve kısım kısım orman-
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ların ve açılacak yolların, birer krokisinin tanzimliyle mevkii icraya 
vaz'ı için ioabeden mütalâa tın bildirilmesi zımnında erbabı vukuf ve 
malûmattan mürekkep bir komisyon teşkili ve üçüncüsü telgraf vari
datının tezyidile muvaredatı ticariyenin teshil ve temini için bir ko
misyon teşkili ve resmî telgraf muamelâtının mevadch müstaoeleye has-
riyle telgraf hatlarının tezyidi dahi Komisyonu ÂHnin cümlei mütalâ-
atından bulunmakla bizde dahi o maksadın husulüne hizmet edecek 
tedabirin mütalâası için keaalik erbabı vukuf ve ihtisastan bir komis
yon teşkili ve dördüncüsü umuru nafıanın tevsii için bedelâtı nakdiye-
nin umuru nafıaya hasrı maddesi olup turuk ve meabirin tanzim ve 
teksiri askerlik ve ticaret noktai nazari arınca pek ziyade şayanı dikkat 
olduğundan bedelâtı mezkûrenin ciheti uhraya sarf olunmamak üzere 
tamamen mevuzıalehİne hasrı ve bunun tanzim ve temini cibayeti husu
sunun biletraf mütalâası zımnında Ticaret ve Nafıa Nezaretine tebligat 
icrası ve beşincisi memleketin ithalât ve ihracatına ait teşebbüsaıt ile 
sair tedabiri iktisadiye hakkında bir nizamname kaleme alınması hu
susu olup bunun için dahi bir komisyon teşkili ve altıncısı inhisaratı 
hamse müzakeratına bir netice verilmesi hususu olup mhisaratı mez-
kûreden Devletin istifade edeceği bedihi olmasiyle buna mani olan 
esbabın izalesi hususunun Hariciye Nezaretine havalesi ve tenkisi ma
sarif a ta ait mütal'âata gelince bunun birincisi mubayaatı umum i yenin 
tevhidi maddesi olup bu husus hakkında Komisyonu Alice başkaca tan
zim olunan mazbata lüfzerine müsaadei seniyei. hazreti padişahi şayan 
buyurularak komisyonun reis ve âzası intihap ve tâyin kılınmış ve yal
nız sermayei iptidainin henüz tehie odunamamasından dolayı icraatına 
başlanılamayıp bundan bir milyon lira tasarruf husulü tahmin olunmuş 
ise de muayyenat ve melbusat esmanının temimi tesviyesi halinde daha 
ziyade tasarruf husulü derkâr olmasiyle devaİri askeriye ve mülkiyeye 
ait bilcümle mubayaat esmanı olarak dahili bütçe olan mebaliğden 
yüzde yirmisinin şimdiden tenziliyle bundan fazla daha ne kadar tasar-
ruf husulü mümkün olabilirse buna ihtimam olunmasının komisyona 
tebliği ikincisi devairi merkeziyece muamelâtın ihtiyaç ve iktizasına 
göre vezaifi daime ve asliyeyi ifa edecek memuriyetler ile ilerde müm-
hal olduğu zaman lağvı caiz olabilecek memuriyetler tâyin ve tefrik ve 
devairde bulunan meclis âz alıkları bir haddi nizamî ile tahdit edilerek 
her daireden biri ipkası icabeden diğeri açıldığında lağvı lâzım-
gelen memuriyetlere mahsus olmak üzere şimdiden iki defter talep edil
mesi ve bunlar tetkik ve tasdik olunduktan sonra birer nüshası 
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Babıâ l i ve Hazine ve dairelerinde bulundurularak, bin üç yüz yirmi b i r 
senesinden itibaren ikinci kısım memuriyetlerden ve haddi nizamiye 
ininciye kadar meclis âzahklarından münhal olacak mahallere 
aharı tâyin edilmeyip maaşlarının Hazine mande edilmesi 
ve bu defterlerin tanzimine değin gerek merkez gerek taşrada memu
rinden münhal ve tebeddül vukubuldukça bunlardan ilgası tcabeden-
lerin maaşları tamamen ve etmİyenlerin tadılan tasarruf edilmesi hu
susu olup bu suret iktizayı hale muvafık olduğu gibi deva iri askeriyece, 
merkez ve orduyu hümayunlarında hal i hazırîde umum nizamiye ve redif 
erkân ve ümera ve zâbİtamnın tayın bedellerinin ve Tophane Bah
riye zâbitanının dahi umumen tayın ve yem bedelâtımn mevkilerine 
göre merkezce bilhesap tâyin ve tebliğ edilecek fieft üzerinden tediye 
kılınması ve nizamiye ve redif taburları ve topçu alaylar ı ve bahriye 
masarifi müteferrikalarının vesaiti mevcudei nakliyelerine göre kezalİk 
Dairei Askeriye Muhasebat Dairesince ve dairei aidelerince hesap ve 

tâyin olunacak mekadir mucibince verilmesi Ve mülâzımdan alay emi
nine kadar berri ve bahri zâbİtan elbise bedellerinin dahi fabrikai hü-
mayunlarca imal olunan çuha fiatiyle tâyin olunması cihetlerinin de 
devairi askeriyeye havalesi ve -üçüncüsü badezin gerek merkez gerek 
vilâyatı şahanede muvazene! umumiye haricinde fevkalâde bir masraf 
zuhur ederse bunun karşıtlığı dahi gerek bilvasıta gerek bilâvasıta istifa 
edilmekte olan varidata sureti fevkalâdede bir zammı muvakkat icrası 
suretiyle yahut istikraz tarikiyle evvelemirde tedarik ve temin edilerek 

bütçede muharrer varidata herhalde tecavüz edilmemesi lüzumunu mu-
t azanımın olup her sene bütçesinde muharrer varidat o sene için tahmin 
olunan ve bütçeye ithal kı l ınan masarifin karşılığı olduğu cihetle bu 
varidattan bütçe haricinde zuhur edecek masarife para sarfı bütçeyi 
ihlâl ve tediyatı duçar) işkâl edeceği derkâr ve binaenaleyh masarifi 
fevkalâdenin bütçeye tahmilindekji mazarrat» maddiye ve maneviye, 
aşikâr bulunduğundan) gerek merkez gerek taşraca muvazenei umumiye 
haricinde fevkalâde bir masraf zuhurunda evvelemirde karşılığının te
darik ve tâyini iâzımgeleceği ıgibi bütçe haricinde karşılıksız alelade 
masraf zuhurunda dahi kezalik evvelemirde karşılığının tayiniyle büt
çede muharrer varidata tecavüz edilmemesi, maddesi olup bu madde 
bütçenin mahfuz^yet ahkâmı için en ziyade şayanı itina kavaidH. esasiye-
den olmakla her tarafça aleddevam mer'iyetine itina olunması hak
kında devajre tebligatı katiye ücrası mukjtazi olduğu jgibi tanzim ve ıs
lahı muamelâta ait tedabirden birincisi âşarmjnaktıriyete raptiyle arazi 



üzerine taksimi için Rumeli'de icra edilmekte olan tecrübenin Anadolu 
cihetmdekd vaAy*& sahttiyenin bir kaçında da bu seneden itibaren mev
kii icraya vaz'iyle badehu sttr'ati mümküne ile tamimi hususu olup bu 
hususa ait olmak ürere Komisyonu Alîce tanzim' ve takdim kılınan maz
batada Rumeli vüâyatında tecrübe olunan usulürı bu seneden itibaren 
bedeli ihaleye mültezimlerin masarif ve temettüatı mukabilinde yuzöV 
on beş zammiyte vitâyâtı sah ili yede ve şimendifer güzergâhı ve tica-
retgâh olan mahallerin merkez kazalarında mevkH tecrübe ve tatblka 
vaz'ı ve bu usulün tamimi teyessür edinciye kadar ihale muamerâtiriın 
İkmali nevakıeı «mnında bîr kaç senederAeri Babıal i i Je 'Mal iye Ne
zareti beyninde biîm «habere tânzim've Şfirayı DeVletçe'tetfcik ve tas
vip edilen tadilât lâyihasının bü seneden itibaren İcrası ve b i r de 6İ-
yevm mahsulün yüzde on buçuğu üşür nam iyi e H&zinei Celileye ve 
yüzde bir buçuğu hîsseİ menafi ve maarif namına Ziraat Bankalarına ve 
mezkûr yüzde on buçuğun yüzde altısı dahi Teçhizatı Askeriye 'Nezaretine 
alt olmak üzere yüzde on iki altmış üç kesir istîfa kılınmakta 
olup hususu mezkûrun tevlidi küsurat eylemesinden ve zürraın bu kadar 
ince hesaba akılları ermemesihden dolayı 'mültezimler birçok yerlerde 
zürradan haddi muayyeninden ziyade hisse almakta olduklarından mah
sulâtı arziyeden zürraın ifraz ve ita edeceği kısmın mutedil b î r zamla basit 
b i r hale ifrağı için menafi ve maarif hisseleriyle teçhizat aidatı badema 
beyneddevair muhasebe ve mukaseme olunmak üzere yedi buçukıta bir 
alınması ve bu hesapça şimdikine nispetle yüzde yetmiş santim yahİyüz 
kuruşluk mahsulde yirmi sekiz para fazla alınmak lâzımgelip şimdiki 
nispetin tatbikatı ameliyesine nispeten suhulet ve mazbutiyet busuliyle 
beraber takriben senevi iki yüz elli bin lira kadar bir meblâğın Ha
zineye ircamı istilzam edeceği gösterilmiş ve bu suret muvafık görül
müş ouüp ancak Rumeli vilâyatındaki tecrübe bedeli İhaleye yüzde on 
zammîyle icra edildiği cihetle Anadolu vilâ ya tında dahi icra kılınacak 
tecrübenin bedeli ihaleye yüzde on zammiyle merkez kazalarında icrası 
ve mezkûr tadilat lâyihasının bu seneden itibaren mevkii İcraya vaz'ı 
ve hususu ve aidatı mezkûre beyneddevair' muhasebe ve keraaîıssamk 
mukaseme [olunmak üzere aşarın mahsulâtı anefyeden- yedi buçukta bir 
nispetinde alınması ve ikincisi hesaben her sene bakayayı umumi yeden 
iki milyon lira kadar tahsilat ve düyunu müdevvereye dört milyon lira 
kadar tedıyat vukuhularak b u da en ziyade bütçeye tesir Ve idareyi 
işkâl etmekte olduğundan yeni sene malının düyunu sabıka tesiratından 
muhafazası zımnında bakayadan tahsil edilecek İki milyon liradan 
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yedi yüz bin lirasının bin üç yüz yirmi senesi gayetine kadar teraküm 
eden düyuna karşılik ittihazİyle maaşatı müterakime ve saire gibi tas
fiye olunacak düyuna verilmek üzere kur'alı ve ikramiyeli üç milyon 
liralık dahilî tahvilât ihraç 'olunarak üç yüz bin lirasının tahvilâtı mez-
kûre resülmal ve ikramiyei seneviyesİne dört yüz bin lirasının da nak
len tesviyesi iktiza eden düyuna b i r nispeti muayyene dairesinde ifa ve 
bakaya tahsilatının üst tarafı olan bir mal'yon «üç yüz bin liranın yeni 
sene varidatına İlâvesi ve tahvilâtın sureti tertibiyle düyun tediyatının 
tâyini nevi ve nispeti cihetinin [Maliye Nezaretine havalesi hususu olup 
vakıa muvazenei umıumiyenin temini mahifuziyet ve meriyeti için en 
ziyade nazarı itibar ve itinaya alınacak cihet sinini sabıka düyununun 
yeni sene varidatına kanştıırılmaksızın tediyatı temin ve bir sureti sa-
limeye raptedilmedikçe yeni sene bütçesi tesiratı vakıasından kurtula-
mıyacağı müsellemattarc bulunmuş ve eğerçi Komisyonu Âlice bakaya 
tahsilatından yedi yüz bin .liranın düyunu sabıkaya tahsisiyle bir mil
yon üç yüz bin liranın yeni sene varidatına zammı tasavvur olunmuş 
ise de bunun nakit kısmından üç yüz bu kadar bin lirası şimdiden 
merkezce tahakkuk ederek derdesti tesviye bulunduğu cihetle salifüzzikir 
yedi yüz bin lira kifayet edemiyeceginden bakayadan tahsil kılınacak 
iki milyon .'lirasının âtide arz ve beyan olunacak surette düyunu sabı
kaya tahsis olunmak üzere bir milyon lirasının salı hal bütçesine ilâ
vesi ve Komisyonu Alinin cümlei mukarreratından birisi de mileli gayri 
müslirr-eden elyevm alınmakta olan bedelâtı askeriye yüz otuz beş kişiye 
beş bin kuruş hesabiyle matrah ve bundan bir şahsa isabet eden miktar 
otuz yedi kuruş bir buçuk paradan ibaret ve bu hisse ahaılii müslirrreden 
hizmeti askeriyeyi ifa etmek istem İyeni erin vermekte oldukları bede
lâtı nakdiyenin faizi basitine bile gayri muadil ve benaberin ahalii 
gayri müslimenin bedelâtı haıır&i askeriyesi ahalii müslİmenin verdik
leri bedelâta nispetle bir kaç misli zamma rnütaharamil olduğundan 
tarhı tekâlifte sunufu tebaa beyninde gözetilmesi elzem olan kaidei 
müsavat-icabınca bu nispetsizliğin tedricen izalesi zımnında şimdilik 
her şahıstan alınmakta olan otuz yedi kuruş bir bu^uk paranın elli ku
ruşa iblâğı halinde bundan üç yüz elli bin liraya kadar bir zamimei 
varidat hasıl olacağı hususu olup ahalii müslime hakkında m-er'i odan-
mükellefiyeti hazirai askeriyeye nispetle pek mutedil görünen zammı 
mezkûrun bu seneden itibaren icrası muvafıkı hal ve maslahat görül
düğünden ahiren mevkii tatbikin a vaz'olunan nizamı mahsusuna tev
fikan mahallî hükümetlerince üç yüz yirmi bir senesi tevzi defterlerinin 
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o hesap ile tanzim ve tekâlifi saire ile beraber tahsil edilmesi hususunun 
Maliye Nezaretine tevdii ve balâda gösterilen mebaliğe ilâveten duhan 
üşrü fazlası olan yüz bin ve tuz fi atma bir para zamdan ve har i r üş* 
rühün tezyidinden dolayı husulü tahmin olunan altmış bin ve Hazinei 
Celile hesabına alınan gaz depoları hasılatı için eldi hin Uranın varidat 
meyanına ithali ve bazı tüccar matlubu iç in dahili muvazene olan ine* 
baliğin düyunu sabıka meyanında bakayadan tesviye olunacağı cihetle 
muvazeneden ihracı Komisyonu Âli mazbatası cümlei münderecatından 
olup zamaimi mezkûre evvelce iradei seniyei cenabı padişahiye iktiran 
etmiş olduğundan o veçhile bunların varidat meyanına ithal ve bazı 
tüccar matluplarının dahi bütçeden tenzil olunması ve bazı devairce 

bütçelerine zammı talebolunan masarifata dair evrak dahi ledettetkik 
bunların içinde sayam tasdik bazı masraflar olduğu gibi sene ahirine 
kadar da böyle bazı masarifin zuhuru zaruri bulunduğundan muvazene 
ahkâmınm temini mahfuziyeti zımnında masarifi mezkûrenİn meclisi 
bendegânemİzce tetkikiyle bilistizan iradei seniyei hazreti tâcidariye 
iktiran edecek kısmına karşılık olmak 'üzere muvazeneye e l l i bin l ira 
ilâvesi muktazi görünmekle masraf cihetine ilâve ve ahiren tahakkuk 

eden bazı müstakrazat karşılığı olup sali hal emvalinden tediyesi mu
karrer bulunan iki yüz yirmi bin l i ra dahi zammOlunduğu ve berminval 
maruzu icra kılınan tetkikat ve tetebbüat neticesine göre tanzim kılınan 
muvazene hulâsasında muharrer olduğu üzere masarifi umum iyenin 
varidat tahsilatına ıgÖre açığı olan beş milyon üç yüz bu kadar bin 
liradan Doyçe Bank ile Bankı Osmanînin istikrazları olarak bütçede 
dahil olup bu defa muamelei maliyeden mahsubu lâzımgelen iki yüz 
doksan sekiz bin otuz iki ve tevhidi mubayaat sebebiyle şimdiden ber-
minvali maruz devairi askeriye ve mülkiye tahsisatından tenzili icaheden 
b i r milyon lira masarifi umumİyeden tenzili ve bakaya tahsilatından 
senei hal iye varidatına ilâvesi iktiza eden salifüzzikir b i r milyon lira 
i le balâda arz ve tadad olunduğu üzere kararlaştırılan zamaimin va
ridat meyanına ilâvesi ve badesin bütçe haricinde zuhur edecek mesarifi-
âdiye için ilâvesi tensip olunan ell i bin lira ve ahiren tahakkuk eden 
bazı istikra-zat için zammı iktiza eden iki yüz yirmi hm liranın zammı 
suretiyle muvazene olunduğu halde açık bir milyon dokuz yüz doksan 
üç bin yetmiş beş liraya tenezzül eylediği ve gerek bu açığın ve gerek 
üç yüz yirmi senesi nihayetine kadar müterakim «lan düyunun sureti 
tesviyesi teemmül olundukta irat ve masraf beyninde bir tevazünü tam 
hasıl olmadıkça muamelei maliyenin bir mecrayı, müstakimde cereyan 
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edem iveceği tabii olduğundan ve şimdiye değin muvazene açığiyje be
raber *seneı haliye ve sinînî sabıka varidatı ve masarifat ve düyunu mub> 
teliten tesviye olunagelmesi idarei maliyece husulü intizama mani ola
rak sureti mû'tesavİye ve moıntazamada maaşatvemasarjfat ın tesviye olu
namamasından dolayı bihakkın şikâyatı dai ve idarei umurca müşkülâtı 
müeddi oîaigeldiğinden ve âtiyen gümrük tarifeleri mukarrerarııun tat-
bŞcı ve 'gümrüklerce vukuhülan ızayiatm telâfisi ve orman ve roaadin 
ve posta ve tel'graf hasılatının tezyidi ve inhisara tın icrası ve tasfiyei 
küuî muamelesinin tesisi halinde tevazüne hizmet edecek kadar varidat 
IfıusUİü memul olduğu gibi memuriyetlerce münhalla! ve tebeddülat vu
kuunda icra edilecek tasarruftan dahi istifade kılınacağı ve senei âti* 
yeden itibaren umum maaşa Han temettü vergisi alındığı halde bundan 
da mebaliğa külliye hasıl olacağı cihetlerle senei âtiyeden itibaren mu
vazenece tevazünü tam husulü esbap ve tedabirinin istikmaline te
şebbüs olunmak üzere bu sene her tarafça mütesaviyen dokuz aylık 
ita kılındığı ve diğer üç aylığa mukabil bu seneye mahsus olmak üzere 
düyunu sabıka için çıkarı lacak tahvilâttan verildiği halde işbu mua» 
meleİ müteaaviye herkesçe nazarı memnuniyetle görüleceğinden işj>u 
üç aylığın miktarı Rumeli vilâyatı selâsesiyle kuntratlı memurlar ve 
Düyunu Umumiye ve sıhhiye memurları maaşlariyle bazı müstesniyattan 
maada b i r milyon -fokuz yüz doksan dört bin al t ı yüz ell i iki bİn liraya 
baliğ olarak muvazene açığına tekabül eylediği ve Evkafı Hümayun 
tahsisatına mahsuben maaş olarak Hazinei Celileden elyevm verilmekte 
olan otuz bin lira verildikten sonra sene nihayetinde üç aylık miktarın 
dahi tahvil o larak itasiyle iMaaTİf Nezareti ve Şehremaneti ve Ziraat 
Bankası ve 'idarei U^Ialısusa ve Ereğli memurları maaşatı dairelerince 
varidatı mahsusalarından nakten Hazinei Celileye ita ile tahvil alınıp 
verilmesi ve mütekaidini mülkiye ve askeriyenin üç aylıkları dahi tah
vil verilmek üzere karşılığından o miktarının Hazineden ve devairden 
.tahvil olarak itası ve maaşa tın dört ay zarfında üç aylrğı nakit ve b i r 
ayılığı tahvil o larak verilmesi ve b i r de (Nizamiye ve Bahriye ve Topa-
nei Amire ile jandarmaya mensup mütekaidin ile eytam ve eranril ma* 
aşatına karşılık olan zabıtanı askerî maaşlarının yüzde beş tevkilatı 
kifayet etmediğinden Hazinei Celileden dahi başkaca tahsisat ita kılın
makta ise de bu da kâfi olmamasından dolayı mütakaidin ve eramii 
ve evtamı askeriye maaşatı vakit ve zamanıyle verilemediğinden ve bu
nun ıslahı esbabının istikmaH lâzimeden olduğundan badezin vukuatı 
harbiye üzerine tahsisi iktiza eden maasat Hazinei Çeli lece tesviye olun-
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mak tüzen) vukuatı âdiye öle tekaüdü icra kılman aâbilan ile vefat eden
ler ailesine tahsisi icabeden maaşatm tamamen ve muntazaman tesviye
sini temin edecek karşılık tedariJriyle ve nizamnamesinin ona göre fca-
dSliyle Mütekaidini Askeriye Sandığı muamelâtının bir hali intizama 
ifrağı hususumun dairei askeriyeye havalesi ve düyunu sabıka bahsine 
gelince üç yüz yirmi senesi gayetine kadar müterakim olan düyun için 
berminvali maruz bakayadan bir milyon lira tefrik ye tahsis kılınmış 
olduğundan bunun sekiz yüz kırk bin lirasının mukavelâta merbut ve 
nakten tesviyesi meşrut düyuna ve yüz altmış bin lirasının bakayaya 
mahsuben Düyunu Umuraiyeye mevdu aşar fazlalarından tesviye olun* 
mak ve Ziraat Bankasından senevi erli bin lira ita kılınmak üzere ilci 
yüz on bin liranın dahi çıkarılacak beş milyon liralık tahvilâtın kur'a 
ve İkramiyesine tahsisiyle işbu duyunun bir takıma hayli aamandanberd 
kalmış ve elden ele geçmiş şeyler olduğu cihetle seneleri itibariyle 
biffiefrik birer nispet tayiniyle üç yüz O n senesi gayetine kadar senelere 
ait olanlarının yüzde yirmi beş ve üç yüz on bir senesinden üç yüz on 
beş senesi gayetine kadar senelere ait olanlarının yüzde elli ve üç yüz 
ou altı ve üç yüz on yedri senelerine ait olanlarının yüzü yetmiş beş 
kuruş itibariyle tahvil itası ve üç yüz on sekiz ve üç yüz on dokuz ve 
üç yüz yirmi senelerine ait olanlardan mukavelâta merbut ve nakten 
tesviyesi meşrut olanları yüzü yüz kuruş itibariyle nakit ve maadasına 
yüzü yüz kuruş itibariyle tahvil itaat ve tahvilâtı meskûrenin beheri 
beşer lira itibarında bir milyon aded tertip ve ihraciyle senede ik i defa 
kur'a keşide edilerek kırk bin aded tahvilin reaülmaline berveçM balâ 
iki yüz bin lira verilerek imha kılınması ve bundan başka temini kıy
met ve rağbet için her keşidesinde birincisi bin beş yüz ve ikincisi ye* 
di yüz elli ve üçüncüsü beş yüz ve üç adedi iki yüz elli r e dört adedi 
yüz yirmi beş ve kırk adedi yirmi beş lira olmak üzere elli tahvile baş 
bin lira hesabiyle senevi iki keşidede yüz tahvile on bin l i ra ikramiye 
tahsis olunması ve kur'a bedelâtiyle ikramiyelerin Bankı Osmani vesa-

tetiyle temini tesviyesi ve işbu tahvilâtın suretti mazbatada olarak bir 
heyeti mutemene vasıtasiyle mathaai Osmaniyede senan tabettirilmesi 
ve 'Hazinenin bilcümle düyunu kararı mâruz dairesinde tesviye kılına
cağı cihetle üç yüz senesinden ü ç yüı yirmi senesi nihayetine kadar 
vdlâyat ve devair üzerinde bulunan havalât kayıtlan kamilen terkin 
edilerek ü ç y i * yirmi b ir senesinden itibaren tediyabn bir hesabı sahih 
ve muntazam dairesinde oerayan ettirilmesi ve aali hal muvazenesi bâ* 
sene varidatından tahsil olunan mebaföğ itibariyle tanzim olunarak hu> 

T . i c. 9 r. u 
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lâsai hesabiyede gösterildiği veçhile bazı varidat İhdas olunmak ve 
dokuz aylık naklen ve nruntaızaman maaş verilmek ve fakat bazı müs-
tesniyattan maada üç aylık maaş için kur 'alı ikramiyeli tahvil ita kı
lınmak üzere tevazün etmiş olup ancak mukarreraıtın mevkii fiile vaz'ıyle 
iktitafı semer atına kadar senei haliyeden hayli zaman mürur edeceği 
ve şu aralık masarifi fevkalâde dahi bulunduğu cihetle hulâsai mez-
kûrede muharrer hesap veçhile idarei umur etmek elde bir sermayenin 
vücuduna mütevakkıf olmakla derdest olan muamelei maliyeden ele 
geçeceği tahmin olunan bir milyon sekiz yüz bin l ira kadar akçeden 
»ekiz yüz bin lirasının tevhidi mubay&al için ihtiyat akçesi olmak ve 
faizinden kısmen istifade kılınmak üzere hesabı cariye mahsuben Bankı 
Osmaniye ve küsur bir milyon lirasının masarifi fevkalâde ile beraber 
masarifi sairenin idaresi için Hazinei Celileye tevdii ve kaldı ki üç 
aylık maaş için tahvil itası bu seneye münhasır olup senei âtiyede bil
cümle maaşatm tamamen itası zımnında muvazenei maliye ve mukar-
reratı vakıanın muhafaza ve tatbiki ahkâmı ve münhaiât vukuunda lü
zumsuz memuriyetlerin ilgası ve bazı devair varidatının ziyadan vi
kayesi ve «enei fitiyeden İtibaren umum maaşattan temettü vergisi isti
fası ve .sair lâzttnülİcra olan tedabiri ıslahiyei maliyenin ittihaz ve ic
racı esbabının takip ve ùstikmali ve üç ayda bir devairi a-İdesiyie Ha
zineden hesap aJınarak bir hulâsai hesabiye tanzim ve takdimi için 
nezdi âlide tensip buyurulacak bir reis ile devairi rtiütaaltlâka memu
rininden aliti azadan mürekkep bir komisyonu mahsus teşkili lüzumu 
dermeyan ve keyfiyetin bir kere daha tetkiki hakkında şerefeünuh ve 
sudur buyrulan İradei seniyei hazreti cİhanbani mantuku âlisine tev
fikan cereyan eden müzakereyi havi komisyonu mahsûsundan ahiren 
tanzim olunup heyeti bendegâ nemizde kıraat olunan mazbatada muva
zenei umumiyeye dair Adliye iNazırı Paşa tarafından arzı atebei ulya 
kiıhnan arızanın huliâsaıi meali maaşatm tadil ve tensikı ve aşara yeni
den Zam icrası zürraa ağır geleceğinden buna mukabil Dersaadet ve vi
lâyet emlâk ve akar vergilerine lüzumu miktar za m m'e dilmesi ve maa-
şat tasarrufa tından haaıl olacak miktar tahvil verilecek üç aylığa te
kabül etmediği takdirde açık .görünecek nnebaliğin maaşatıtan badetten-
sik bir nispeti mütesaviyede tencUSt icrası suretiyle kapatılması hu
susları olup neticeà müzakeratta «naaşattan bu suretle tenzilât icrası 
kabil ölmesiyle şu halde üç aylık maaşa tahvil İtası zaruri olduğu an
laşıldığından bu senelik gerek aşara ve gerek vergiye zamaim icrasın
dan sarfı nazar edilerek bu 'hesapça muvazenede iki yüz elli bin l ira 



açık kalacağından bunun sene nihayetine kadar maaşa t mün ha lalından 
ve orman ve roaadin ve rüsumat hısiılaıtİyJe ¡inhUaruti hamseden elegeç-
mesi mümkün olan fazladan tekabül ettirilmesi ve kalacak miktarının 
muamelei maliye hasılından masarifi fevkalâde ve temini idare için 
Maliye (Nezaretine tevdii mazbatai mütekaddimede arzolunan bir mil-
yen liradan tesviye edilmesi ve tezyidi varidata ah olarak gelecek sene 
İçin bittetkik ihzar edilecek tedsbtr mey anında mezkûr aşar ve v-irgİ 
zamaiminin devairi mütaallikasınca ve teşkil buyurulacak komisyonca 
bilet raf tetkik edilmesi beyan olunmuştur. Tafsi lât ı maruza bütçede 
tevazün husulü zımnında ittihazına lüzum görünen tedabir hakkında 
tora olunan tefkikaıt ve tetebbu atın neticesi olup tedabiri mâruza hu
sulü tevazüne hadim esbap cümlesinden olduğuna mebnî heyeti ben-
degânemizde dahi muvafık 'görünmüş olduğundan tatbikat ve icraatına 
iptidar olunması ve balâda arzolunduğu veçhile varidatı rüsumiyeniıı 
temini hüsnü cibayetiyle tezyidi esbabının isrikmali zımnında Rüsumat 
Emini Hasan Fehmi Paşanın Riyaseti tahtında ba iradeİ seniyei hazreti 
hilâfetpenahi bir komisyon teşekkül ederek ifayı vazifeye iptidar eyle
mi'.? olduğu »gibi Orman ve Ma a d İn idaresinin terakkiyatİyle Hazineİ 
Celileırin bihakkın istifade edebilmesi esbabının letkikı ve Memaliki 
Şahanede ticaret ve ziraatın terakkisi ve levayibî İSzinıenm tanzimi ve 
Posta ve Telgraf idarelerinin ıslahı için teşkili yukarda arzoiunan ko
misyonlara tâyini lâzımgeleo zevat intihap edilerek diğer mazbatai ça-
keranemizle arz ve istizan edilmiş ve Maadin Taharriyatı ve Tahlilâr 
Nizamnameleri bitta dil evvelce arzı huzuru âli kılınmış olduğu ve mu-
karreratı vakıanın takibi zımnında teşkili lüzumu arzolunan komisyonun 
tarkibi menutu reyi â l i bulunduğu ve Maar i f Nazırı Paşa gecen sene 
tanzim oJ'uuan bütçeden Hazinei Getİlenin her «ene vermekte olduğu 
yetmiş iki bin l i ra maari f tahsisatı kamilen çıkarılmış olmaaiyU fti' 
yevm Nezaretin altmış iki bin lira açığı bulunmuş ve zaten senede ancak 

yedi sekiz aylık verebilmekte olduğu halde sureti karar veçhile üç aylık 
verilmek üzere i ta olunacak tahvilât bedelinin işbu bütçede karadık 
tutulmamış olan mebalüği külliyenin neleten Hazinei mezkûreye veril
mekten ise bunun (Nezaretin Hazinede matlubu bulunan altı yüz bin 
liradan mütecaviz mehaliğe mahsuben kara«n umumisi veofaile üç ay
lıkla düyunu aükasam tesviye edmek üaere iki yüz bin liralık tahvikâu 
meekûreden maarife itası zaruri olduğunu beyan ila ancak bu ciheti» 
tadil ve tashihi reyinde bulunup bu husus hakkında Hazinei Geüleee 
bir sureti tesviye bujunması tensip edildiği ve komisyon mazbatüiyle 
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hulâsa i hesabiye ve evrakı müteferria leffen arz ve takdim kılındığı 
muhatı i lmü alemşümul hazretri hİlâfetpenahi buyuruldukta olbapta 
ve katıbei ahvalde emrü ferman hazretİ veliyülemrindir. 

25 safer 2323 ve 27 nisan 1321 

Arz tezkeresi 

Bin üç yüz yirmi bir senei maliyesi mırvazenei umumiyesi hak
kında Meclisi Mahsusu Vükelâdan tanzim ve takdim olunup manzuru 
âli buyurulan mazbata üzerine ba itadei seniyei hazreti padişahi Adliye 
Na2irı übhetlû Devletlû Paşa Hazretlerinin Riyasetinde müteşekkil ko
misyondan kaleme alınan mazbata ledelarz mazbatai mütekaddimenitt 
mevkii icraya vaz'ı ve bütçede açık görünen mebaliğe karşılık tedariki 
hususunun Ma,liye Komisyonu Alisine havalesi hakkında şeref sadır olup 
tıezkerei hususiye! devletleriyle tebliğ olunan emrü ferman] hümayun 
cenabı hilâfetpenahi manDuku âlisine tevfikan meclisi mezkûrca maz
batai mütekaddimeye zeylen yazılan mazbata evrakı müteferr i asiyle 
maan arz ve takdim kılınmış olmakla olbapta her ne veçhile emrü fer
manı hümayun hazreti hilâfetpenahi şerefmütaallik buyurulur ise man-
tukıı münifi infaz olumacağı beyaniyle. 

26 rebiyülâhır 1323 ve 18 mayıs 1321 

İtadei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai mâ-
ruzası ve melfuflariyle manzuru âli buyurulan İşbu tezkerei sâmiyei 
sadaretpenahileri üzerine mezkûr mazbataya hamiş terkimiyle de tebliğ 
olunduğu üzere gerek Maliye Komisyonu ÂÜsince ve gerek bulunacak 
karşılığın tetkikatı hakkında Meclisi Vükelâca asla teehhürat vukua* 
gelmeyip bütçe açığının bir an evvel kapatılması çaresi istihsal olun
mak üzere mucibince aradei seniyei cenıabı hilâfetpenahi şerefmütaallik 
buyurulmuş olmakla ve mezkûr mazbatanın İkinci kâğıdı birinci kâğıt 
gibi damgalı olmayıp badema böyle ikinci kâğıtların dahi damgalı ol
ması hususunun u#ul ittihadı 'cümlei emrü fermanı hümayunu raülû-
kâneden bulunmakla ve onun da balâsı tarihi seniye ile tevşih buyu-
rulmakla olbapta. 

1 rebiyülâhır 1323 ve 23 mayıs 1321 
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N o : 6 3 — Y ü z d e d ö r t f a i z l i 1 9 0 1 - 1 9 0 5 senes i i s t i k r az ı 
M u k a v e l e n a m e s i 

B i r taraftan fi 2 rebiyülevvel 1323 ve 24 nisan 1321 tarihiyle şe
ref sadır olan iradei seniye'ı hazreti padişahı maıntuku cel İline tevfikan 
Hükümeti Seniye namına ve hesabına hareket eden Sadrazam Faha-
metlû Devletlû Feri t Paşa ve Mal iye Nazırı Devletlû Na«if Paşa 1ta-
zeratı ve diğer taraftan Bankı Osman i namına ve hesabına hareket eden 
bankı mezkûr Müdiri Umumiai Mösyö Jül Defs ve Müdiri Umumî Mua
vini Mösyö Niyas ve işbu mukavelenamede Düyunu Umumiyei Osma
niye İdaresine mütaalJik hıususat için müdahale eden ddarei mezbure 
Mecl is Reisi Mösyö Adam Blük beynleninde mevaddı âtiye bilmukavele 
karargir olmuştur. 

Madde l — 6-19 teşrinisani 1319 (1903) tarihinde yüzde dört faizli 
ik i milyon altı yüz al tmış bin altı yüz altmış dört Osmanlı l irası olmak, 
üzere mübadelesi icra edilmiş olan yüzde beş faizli bin dokuz yüz b i r 
senesi İstikrazı mevkii intişara vae'olunm adı gına ve istikrazı mezkûr 
miktarının iki milyon altı yüz altmış ak ı 'bin al t ı yüz altmış dört Os-
mantiı lirasından beş milyon üç yüz al t ı hin altı yüz altmış dört Os
manlı lirasına iblâğı Hükümeti Seniyece tahtı karara alınıp buna Bankı 
Osman i canibinden dahi muvafakat olunduğuna binaen hıususatı âtiye 
bilittifak karargir olmuştur. 

(Madde 2 — İstikrazın miktarı beş milyon üç yüz altı bin altı yüz 
altmış dört Osmanlı lirası marnı dabi yüzde dört faizli (1901 • 1906) se
nesi istikrazı olacak ve miktarı i t ibar i olarak beheri yirmi iki Osmanlı 
yahut yirmi ingil iz l i rası veya beş yüz frank veyahut dört yüz sekiz 
mark kıymetinde veya bunların mazruplarından mürekkep olmak üzere 
iki yüz kırk b i r bin iki yüz on iki tahvile münkasim ceman beş milyon 
üç yüz altı bin altı yüz altmış dört Osmanlı veya dört milyon sekiz yüz 
yirmi dört bin iki yüz kırk ingiliz lirasından yahut yüz yirmi milyon altı 
yüz altı (bin frank veya doksan sekiz milyon dört yüz on dört h in dört yüz 
doksan altı marktan ibaret bulunacaktır. Tahvilâtı mezkûrenin metni 
Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca olacak ve hâmiline ait oüup 
altı aydan altı aya yani her senenin 1 - 1 4 temmuz ve fi 1 -14 kânunusani 
tarihlerinde Dersaadet'te ve Londra'da ve Paris 'te ve 'Berlin'de tediye 
olunmak üzere senevi yüzde dört hesabiyle faiz işliyecektir. 

Resülmai akçesi senevi yüzde yarım olup tahvilâtın fiatı resul mali 
itibariden dun otdbgu haide mubayaa tarikiyle ve resülmalden dun 
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fi atla mubayaa .kabil 'olmadığı 'takdirde bedel âtı başa ba'ş tediye olun* 
mak üzere kur'a keşidesi suretiyle tesviyeı resul mal edilecektir. 

Faiz ve resülma*! mürettebatı seneviyesi iki yüz otuz sekiz bin 
yedi yüz doksan dokuz Osmanlı ılirasiyle seksen sekiz kuruştan ibaret 
olacaktır. Mürettebatı mezkûrenim tediyesi 'için İşbu mukavelenamenin 
on dördüncü maddesinde gösterildiği üzere Bankı Osmaniye tahsis olu
nan komüsyon ile kambiyo farkları anüfüniklr meblâğı seneviye dahül 
değildir. 

Tahvilâtı katiyenin numunesi Hükümeti Seniyenin tasvibi âlisine 
arzolunacaktır. İşbu tasvip muamelesi mezkûr numunenin Bankı Os-
mani canibinden Dersaadet'te MtfHye Nezareti celilesİne takdimi tari-
hİnlden itibaren otuz gün zarfında icra edilecek ve işbu müddet içinde 
bir cevap alınamadığı halde takdim olunan numuneye Hükümeti Seniye 
can'ibinden tasvip olunmuş nazariyle bakılacaktır. 

Madde 3 — Tahvilâtı mezburenin faiz ve resülmal mürettebatı 
1 -14 kânunusani 1905 tarihinden itibaren işlemiye batşlıyacak ve birinci 
kuponun bedeli 1-14 temmuz 1905 tarihinde tediye olunacaktır. Şurası 
meşruttur ki canibi Hükümeti Seniyeden verilen karar mucibince bu 
istikrasın kusmı mütemmimini teşkil eden yüz yirmi bin aded' tahvil 
üzerimdeki birinci kurpon iç*in işbu mukavelenamenin tarihi imzasından 
itibaren 30 haıziran i (13 temmuz) -"1905 tarihine fc<wfer mürur eden wöb** 
de te ait faizi şamil' bulunacaktır. 

Kur 'a lar eenede bir kere şehri haziranda Maliye Neaareti Celiie-
sinden bir memur h a a r olduğu halde Dersaadet'te Düyunu Umumiye 
îtfaresi marifetiyle keşide olunacaktır ve ledelhace birinci kur'a bin 
dokuz yüz alü senesi haziranında çekilecektir. Kur'a isabet eden tah
vilâtın bedeli kur 'a keşidesi tarihini takip eden 1 - U temmuz tarihinde 
tesviye olunacaktır, 

Kur 'a isabet eden tahjvMâtuı hini tediyesinde tarihi tediyeye kadar 
vadesi münkazi olmryan kuponların kamilen tahvile merbut bulunması 
iktiza edecek ve noksan olan kuponların bedeli kur'a isabet eden tah
vilin hâmiline vacibülifa meblâğdan tenzil olunacak t ir. 

Her kur'anm neticesi Dersaadet'te ve memaliki ecnebiyede üç ga
zeteye 'Bankı Ösnmni tarafından masarifi bilifa derç ve iKn ettlrfle* 
çektir. 

Madde 4 — Duhul vadelerinden itibaren altı sene müruruna ka
dar bedelatı istifa olunmak üzere 'getiriimiyen kuponlar ile kur'a İsabet 
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edip vacfbülifa olduğu günden itibaren on beş sene zarfında bedelâti 
alınmak üzere ibraz olunmıyan tahviller Hazinei Celİle menfaatine ola
rak müruru zamana ağrıyacaktır. 

Madde S — Hükümeti Seriiye yüzde doru faizli tahvilâtı cedide 
kuponkriyle resülmal üzerine hiç bir ıgûna tenzilât ve tenkisat İcra 
etmemeği taahhüt eder. işbu tahviller ile kuponları Memaliki Devleti 
Aliyede halen ve isrikbalen her nevi resim ve vergi ve damgadan va
restedir. 

Hükümeti Seniye 1 4 4 temmuz 1905 tarihinden itibaren her ne za
man arzu edecek olursa işbu istikrazın tahvilâtı mutedavilesini bedelâ-
tının haşa baş tediyesriyle tedavülden- refetmek hakkını muhafaza bu
yurur. 

Madde 6 — Vadeleri duhul edip bedelâti verilmiş olan kuponlar 
ile mubayaa olunup veya kur'a isabet eyleyip resülmali tesviye kılın-
muş olan tahviller zımbalanıp iptal olunduktan sonra her sene Hazinei 
Celileye tesHnl olunacaktır. 

Madde 7 — İşbu istikrazın faiz ve resülmaliyle komüsyon ve kam
biyo masarifinin muntazaman tediyesini temin etmek üzere Hükümeti 
Seniye 21 teşrinisani 1317 (4 kânunuevvel 1901) ve 6-19 teşrinisani 1319 
(1903) tarihli mukavelenameler hükmünce zaten tahsis olunup bilâ ka
yıt ve şart îfa olunan ve ledelicap işbu mukavelename ile teyid edilen 
karşılıklardan başka tahvilâtın resülmali itibarisi kamilen ödeninciye 
değin zikri âti karşılığı na kabili istirdat ve kendi tarafından ciheti 
âhara sarfı gayri caiz olarak münhasıran Bankı Osmaniye havale ve 
tahsis buyurur. 

İşbu karşılık yüzde dört faizli bin dokuz yüz iki senesi gümrükler 
istikrazına muhassas olup Bankı Osmani şubelerine ifa olunmakta bu* 
lunan Selanik ve îzmir ve Edirne ve Bursa ve Berut gümrükleri hası-
latandan istikrazı mezkÛT mürettebatının karşılığı olan senevi üç yüz 
doksan bin Osmanlı lirası çıktıktan sonra fazlasından yüz yirmi iki bin 
Osmanlı lirasına varıncıya kadar b i r meblâğdır. Karşı l ık için iktiza eden 
meblâğ Bankı Osmani marifetiyle resen anifüzzikir fazladan tehie ve 
tedarik olunacaktır. 

Marülbeyan 21 teşrinisani 1317 (4 kânıunuevjvel 1901) ve fi 6-19 teş
rinisani 1319 (1903) tarihli mukavelenameler ahkâmına tevfikan evvelce 
tahsis edilip hasılatının ahz ve kabzı zaten Düyunu Umumiyei Osma-
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niye İdaresine muhavvel bulunmuş olan karşı l ıklar dahi berveçhi âti 
tezkâr olunur. Şöy le ki : 

Evvelen * Düyunu Umumiyei Osmaniye idaresi marifetiyle ciba-
yet edilmekte olan kâffei aşardan tdarei merkumece Hükümeti Seniye 
hesabına olarak ifraz olunan yüzde yarım resmi munzam. 

Saniyen - Zirde muharrer sancak ve kazalar aşarından berveçhi 
âti tahsis olunan! mebaliğ yani : 

Osmanlı 
liraeı 

â2,000 'Aydın Vilâyeti dahilinde (Menteşa Sancağından 
204000 Halep Sancağı dahilinde Antep Kazasından 

9,500 Serfiçe » > Cuma » 
3,600 Serfiçe î» » Serf içe » 
3J500 Halep » » Keka » 
8,800 Canİk » » ,Ünye » 
5300 > » » Terme > 

82,700 

Zİkrolunan 6-19 teşrinisani 1319 (1903) tarihli mukavelen a m enlin 
sekizinci maddesinin kâffei ahkâm ve şeraiti tamamiyle ipka ve teyit 
edilmekle berveçhi âtı tezkâr olunur. 

Balâda gösterilen sancak ve kazaların hasılatı üşriyesi miktarı 
mezkûra bal iğ olmadığı takdirde noksanı diğer kazalar emvali üşriye-
sinden ikmal olunacaktır. 

Anifüzzikir birinci ve 'ikinci fıkralarda gösterilen varidatın Du
yumu Umumiye 'İdaresi marifetiyle ahz ve ka'bzolündukça mecmuu Os
manlı lirası olarak 'İdarei mezkûreden Bankı Osmaniye teslim kılınacak 
ve fakat bin sekiz yüz doksan altı senesi yüzde beş faizli istikraz mu
kavelenamesinin sekizinci maddesinde beyan olunduğu veçhile düyunu 
Umumiyei Osmaniye İdaresine tahsis olunan masarifi tahsil iye evvelce 
teslimatı mezkûreden tenzil olunacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki mevakii mezkûrede aşarın hini müzayede
sinde her sancak ve kazada Düyunu Umumiyei Osmaniye idaresi me
murlarından b i r vekil hazır bulunarak müzayedenin icabeylediği kâffei 
muamelata bilfiil iştirak edecek ve bedeli İhale mukabilinde mültezim-
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îerin vereceği ceman seksen iki bin yedi yüz Osmanlı l iralık senedaH 
mevakii mezkûrede kâin «Düyunu Umumiyei Osmaniye vezneleri emrine 
vacibüttediye olmak üzere tanzim olunarak bedelâtı münhasıran zikrolu-
nan veznelere ifa edilecektir. Aşarın müzayedesi aşar nizamatı cariyesi 
ahkâmına tamamİyle muvafık surette icra edilecektir. 

jŞayet kavanini cariye mucibince mültezim bulunması bilkülliye 
muhal olup da aşarın aynen tahsili İktiza eylediği takdirde Hükümeti 
Seniye işbu mahsulâtı üşriyenin mecmuunu çifte anahtarlı ambarlara 
vaz'etmeği taahhüt eder. (Bu anahtarların her biri Düyunu Umumiyei 
Osmaniye idaresi memurları yedine tevdi olunacaktır. Mahsulât ka
vanini cariyeye tevfikan hükümeti mahalliye tarafından Düyunu Umu
miye memurlarının ittifak ve inzimamı marifetiyle satılıp müşteriler 
canibinden verilecek esmanı kamilen ve doğrudan doğruya Düyunu U-
m um i ye veznelerine teslim olunacaktır, işbu aşar hiç bir bahane i le 
ciheti tahlisiyesinden gayriye hasredİlemİyecektir, 

Gerek 6-19 teşrinisani 1319 (1903) tarihli muka\.?ie;;amede tadad 
olunan ve gerek mukavelename mucibince ?ure/ mütemmİmede olarak 
tahsis kılman varidatın mecmuu istikrazın faiz ve resü 'nal iyle kambiyo 
masarifinin ve komüsyonunun tesviyesini temine kâfi olmadığı halde 
noksanı her bir kuponun duhul vadesinden on beş gün evvv) Devlerin 
emvali umumiyesinden ifraz edilecektir. 

Madde 8 — Hükümeti Seniye işbu istikrazın mi 'detİ devamınea 
ve işbu mukavelenameye vaz'ı imza edenler beyninde evvelce ittifak 
hasıl olmaksızın ve istikrazın mürettebatına karşılık olmak üzere mü
savi kıymet ve aynı teminatı haiz ve mümzİlerce kabul olunmuş olmak 
üzere diğer varidat tahsis edilmeksizin işbu istikrazın, mürettebatı se-
nevİyesine hassaten karşılık tahsis olunan varidatı tenkis veya tebdil 
edebilecek b iç bir gûna ttfdilât icra etmiyeceğini beyan buyurur. 

Madde 9 — 6-19 teşrinievvel 1319 (1904) tarihli istikraz Muka
velenamesinin onuncu maddesi mucibince Hükümeti Seniye istikrazı 
mezkûrun yetmiş altı bin iki yüz on iki aded tahvilâtı üzerindeki hakkını 
Bankı Osmaniye terketmiş ve tahvilâtı mezkûre bu suretle münhasıran 
bankı mezkûrun malı bulunmuş olduğuna binaen bankı mezkûr bu kere 
ihdas olunacak iki yüz kırk bir bin iki yüz on iki aded tahvilâttan ken
disine ait olan yetmiş altı bin iki yüz on iki adedini ifraz edecektir. Bu -
halde Hükümeti Seniyeye üç milyon altı yüz otuz bin Osmanlı lirası mik
tarı itibarilik yüz altmış beş bin adet tahvil kal ı r kî bunun resülmali itibari 
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olunarak beher yüz Osmanlı liralığını Hükümeti Sen iye nakten seksen 
bir Osmanlı lirasına yani nakit -olarak iki milyon dokuz yüz kırk bin 
üç yüz Osmanlı lirasına maktuan 'Bankı Osmaniye terkeder. 

Zikrolunan iki milyon dlokuz yüz kırk bin üç yüz Osmanlı lira
sından Bankı Osmani salifülbeyan 6 4 9 teşrinisani 1319 (1903) tarihli 
mukavelenamenin onuncu maddesi muktezasmca Hükümeti Seniyen'in 
aktedeceği muamelei maliye hasılından vacibüttesviye olan yüz otuz 
bin Osmanlı liralık bakiyenin işbu mukavelenamemin tarihi imzasına 
kadar hesap olunarak faizleriyle beraber resülmalinin tesviyesini muk-
tazİ meblâğı evvel heevvel ifraz ve istifa edeceği ığibi bin üç yüz on 
dokuz ve bin üç yüz yirmi seneleri hesabatı mahsusa sının bakiyesini 
teşkil eden takriben iki ytüz on üç bin Osmanlı lirasını dahi resülmal 
ve faiz olarak kezalik ahz ve ifraz ve 14-27 şubat 1905 tarihinde ita ey
lediği yedi bin Osmanlı liralık avansın resülmal ve fai l ler ini de ifraz 
ve istifa eyliyecektir. 

Şuralı mukarrerdir ki gerek mezkûr yüz otuz bin lira-hk bakiyei 
takribiyenİn ve gerek hesabatı mahsusa ile ânifüzzikir yedi bin Osmanlı 
liralık avansın mekadiri katiyeleri tarafeyn beyninde rüyet olunacak 
hesaplar mucibince tâyin olunacaktır. 

İfrazatı mezkûre ile on birinci maddede gösterilen masarife! çık
tıktan sonra baki kalan rrrebaliğ onuncu maddede muharrer müddetlerde 
Hükümeti Seniye emrine hazır bulundurulacaktır. 

Madde 10 — İstikrazın maktuan deruhde edilmesinden Hükümeti 
Seniyeye ait bulunacak olan meblâğı «afiden dokuzuncu ve on birinci 
maddelerde muharrer İfrazat ve masarifat badettenzil bakisi zirde gös
terilen müddetlerde yani beş yüz bin Osmanlı lirası işbu mukavelena
menin hini imzasında ve küsuru dahi m ah bemah dörder yüz bin l ira 
hesabiyle Hazinei Gelileye teslim ve ifa kılınacaktır. 

Madde 11 — Bankı Osmani yüzde bir hesabiyle ecnebi damga res* 
mini ve istikraz tahvillerinin masarifi tanzâmiyesiyle emisyon ve kot 
masarifini ve tahvilâtı cedideye müteferri masarifi saireyi kapatmak 
için istikrazın iki milyon altı yüz kırk bin Osmanlı l irasına varıncaya 

kadar resülmali itibarisinin beher yüz liralığından b i r buçuk Osmanlı 
lirasını maktuan ifraz edecektir (işbu istikrazın iki milyon altı yüz 
altmış altı hin a'ltı yüz altmış dört Osmanlı lirası resülmald itİbarilik 
kısmı diğerinin icabeden karşılığı ise evvelce teşkil ve tertip edilmiştir) 
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Madde 13 — Hükümeti Seniye yüzde dört faizli istikrazın Avrupa 
piyasalarında 'mevkii tedavüle vaz ve neşri muamelesini tesri ve teshil 
maksadiyle bu istikraza mahsus senedatı muvakkate tanzim ve ihraç 
eylemesi zımnında Bankı Osmaniye mezuniyet ita eder. İşbu senedatı 
muvakkatendn emsali veçhile evvelce Hükümeti Seniyenin nazarı tasvibi 
âlisine araolunması iktiza etrniyecektir. 

Madde 13 — Tahvilâtı katiyeye Maliye Nazırının matbu imzası 
vaz'olunacak ve bunun için 'Nazırı Müşarünileyh tarafından Paris 'te bir 
vekil tâyin olunacaktır. Tahvilâtı mezkûreye Bankı Osmaninin bir vekili 
vaz'ı imza edecek ve hu tahvilât kezalik bankı mezkûr marifetiyle uni-
füzzikir senedatı muvakkate i le mübadele kılınacaktır. 

Madde M — Hükümeti Seniye işbu istikrazın farz ve resülmal te
diyen için muhassas olan ildi yüz otuz sekiz bin yedi yüz doksan dokuz 
Osmanlı lirasiyle seksen sekiz kuruş üzerine Bankı Osmaniye yüsde 
bir rubu hesabiyle beş yüz doksan yedi Osmanlı l irası koraüsyon ita 
edecek ve bu komüsyon işbu istikraza muhassas varidattan ifraz edilecek
tir. 

Bundan başka Bankı Osmanİ diyarı ecnebiyede ifa edeceği kupon
lar i le mubayaa edilmiş veya kur'a isabet etmiş tahvilât hedelâtından 
mütahassıl kambiyo farklarım dahi varidatı mezbureden İfraz ve istifa 
ey li çektir. 

Gerek Düyunu Umumiyei Osmaniye idaresinin cibayet ettiği va
ridattan ve gerek Bankı Osmaniye tediye olunan beş gümrük hasılatın
dan marüzzİkir iki yüz otuz sekiz ban yedi yüs doksan dokuz Osmanlı 
lirasiyle seksen sekiz kuruş mürettebatı seneviye ve beş yüz doksan yedi 
Osmanlı lirası komüsyon ile kambiyo farkı ve zaten Düyunu Umumiyei 
Osmaniyeye muhassas masarifi tahsiliye çıktıktan sonra fazlası Hükü
meti Seniyeye ait olacak ve bu fazlanın miktarı her senenin 1-14 eylül 
tarihinde tâyin olunarak .mütaakıiben duhul edecek olan kupon bedelinin 
karşılığı tamamiyle ikmal olunduğu anda zikrolunan fazla miktarı der
hal Bankı Osmani canibinden Hazİnei Celıleye teslim olunacaktır. 

Madde 15 — işbu mukavelenamenin baisi tanzimi olan istikraz 
Hükümeti Seniye marifetiyle Paris Borsasının fi atı resmiye defterine 
kayıt ve kabul ettirildiği takdirde ahkâmı mukavele mer'iyülicra olacak 
ve bu kayıt ve kabul muamelesinin intaç eylediği masar i f Bankı Os
maniye ait bulunacaktır. 
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(Madde 16 — Avrupa'da veya müstemlekâtta bir muharebei cedide 

zuhur ettiği yahut Fransız ve İngiliz veya Alman eshamının işbu mu-

kavelenamenin tarihi imzasında cari olan fiatı resmiyesi üç adedi sahih 

miktarı tenezzül eylediği takdirde Bankı Osmani aynı şartlar tahtında 

hakkı ihtiyarı muhafaza etmekle beraber taahhüdatı vakıasının icrasını 

bir sene müddetle tehir edebilecektir. 

B u halin vukuunda işbu istikrazın emisyonundan evvel Hükümeti 

Seniyeye teslim edilmiş olan mebaliğe tevarihi teslimlerinden İtibaren 

senevi yüzde yedi hesabiyle faiz işlemek üzere ikraz edilmiş avanslar 

nazariyle bakılacaktır. Şurası dahi sarahaten mukarrerdir ki hakkı ih

tiyarın Bankı Osmani tarafından refedileceği vakte değin işbu istikraza 

tahsis olunan karşılıkların mecmuu yine bu 'istikraza muhassas bulu

nacaktır. 

Madde 17 — İşbu mukavelenamenin icra veya tefsiri ahkâmından 

dolayı Hükümeti Seniye ile Bankı Osmani beyninde tahaddüs edecek 

her gûna ihtilâfat biri canibi Hükümeti Senİyeden ve diğeri Bankı Os

mani tarafından müııtalıap iki hakemden mürekkep bir heyeti hakemiye 

marifetiyle faslü hasmolunacak ve bun la r beynlerinde uyuşa madik l an 

takdirde işe netice vermek üzere zikrolunan hakemlerce bir hakemi salİs 

nasbedilecek ve bunun vereceği karar tarafeyn hakkında katiyülhüküm 

olacaktır. 

işbu mukavelename üç nüshai asliye olarak Dersaadet'te fi 25 ni

san 1321 ve 8 mayıs 1905 tarihiyle tanzim ve teati olunmuştur. 

Maliye 'Nazırı Sadrazam 

Ahmet Nazif Mehmet Fent 

Bankı Osmani namına 

Düyunu Umumiye 

Müdiri Umumî Muavini Müdiri Umumî Meclis i İdare Reisi 

A. Niyas 1. De/s Adam Bluk 
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No: 6 4 — Yüzde dört faizli bin dokuz yüz dört senesi 
ietikraznun 4-17 eylül 1 3 1 9 ( 1 9 0 3 ) tarihli 

mukavelenamesine zanraneten. tanzim 
olunan mukavelename 

B i r taraftan 2 rebiyülevvel 1323 ve 24 nisan 1321 tarihiyle şeref-
sadır olan İradeİ seniyei hazreti padişahı mantuku münifince Hükümeti 
Seniye nam ve hesabına olarak hareket eden Sadrazam Fahamefclû Dev
letin Ferit Paşa ve Maliye Nazırı Devletlû Nazif Paşa 'Hazeratı ve diğeı 
taraftan iBankı Osmani ve Par is Kontuvar Deskont Şirketiyle Fransa 
Ticaret ve Sanayi Bankalarından mürekkep olup Bankı Osmani Reisi 
Baron Hotenkerin Riyaseti tahtında Paris 'te müteşekkil Tevhidi Düvun 
Heyeti Sarrafiyesinin kaideten vekili .mezunu bulunan Bankı Osmani 
Müdiri Umumisi 'Mösyö Jül Defs beyninde mevaddı âtiye bilmukavele 
karargir olmuştur. 

Madde 1 — Yüzde dört faizli bin dokuz yüz dört senesi istikra
zının 4 /17 eylül 13119 (1903) tarihli mukavelenamesinin on üçüncü mad
desi mucibince Tevhidi Düyun Heyeti Sarrafiyesine ita edilmiş o lan 
hakkı ihtiyarın fiatı yüzde seksen iki buçuktan yüzde seksene tenzil 
edilmiştir. IBuna mukabil Heyeti Sarrafiye dahi istikrazı mezkûrun bir 
milyon ingiliz liralık miktarı itibarisi üzerindeki hakkı ihtiyarını Hü
kümeti Seniyeye terkedip işbu hakkını istikrazı mezkûrun bakiyesi bu« 
lunan yalnız bir milyon beş yüz bin ingiliz lirası üzerine muhafaza 
eyliyecektir. 

Madde 2 —• İstikrazı mezburun maktuan deruhde edilmesi iç.n 
mukavelenamei mezburun on dördüncü ve On beşinci maddelerinde 
tâyin olunan hakkı ihtiyar müddetleri 1-14 kânunusani 1905 tarihinden 
itibaren bir sene daha temdit edilmiştir. 

Madde 3 — Tevh'idi Düyun Heyeti Sarrafiyesi salifülbeyan mu
kavelenamenin on dördüncü maddesi mucibince Hükümeti Seniyeye ku
şat edilmiş o lan kredinin miktarını b i r milyon İngiliz lirasından bir 
milyon yüz bin İngil iz l irasına iblâğ etmiştir. Hükümeti Seniye mezkûr 
bir milyon İngiliz l iralık krediyi zaten sarı* ve istimal etmiş olmakla 
bakiyesi bulunan yüz bin ingil iz l irası Hükümeti Müşarünileyhte emrine 
hazır tutulmuştur. 

Salifüzzikir b i r milyon ingiliz liralık krediye bu suretle yüz bin 
lira zammedilmiş olmakla Hükümeti Seniye dahi 4-17 eylül 1903 tarinli 
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mukavelenamenin on dördüncü maddesi mucibince mezkûr bir milyon 
İngiliz liralık kredinin teminatı bulunan yüzde dört faizli bin dokuz 
yüz dört senesi istikrazından tahsis kılınan altmış altı bin kıta tahvile 
indennispe altı bin altı yüz kata daha zammedecek ve bu hesapça tahsi
satı mezkûre yetmiş iki bin yüz tahvile baliğ olacaktır, 

Salifüzzikİr bir milvon yüz bin İngiliz liralık krediye iptidayı kâ-
nunusani efrenci 1905 tarihirfden itibaren senevi yüzde beşten faiz yü
rütülecektir. İşbu faizden Hükümeti Seniyeye hiç bir şey terkedİl-ne-
mekle beraber Düyunu Umumiyei Osmanİyenin hasılatı sâfîvesinden 
Hükümeti Senİyeye ait olacak fazlalardan altı aydan altı aya tediye 
olunacaktır. 

Asıl kredinin bedeli dahi 4-17 eylül 1903 tarihli mukavelenamenin 
on dördüncü maddesinde muharrer müddet ve suretlerde tesviye olu
nacaktır. 

Madde 4 — 4-17 eylül 1*19 (1903) tarihli mukavele ahkâm ve şe
raitinden işbu mukavelenamei muzamma ile tadil edilmemiş olanları 
tamamen bakî ve meriyülhüküm bulunmuştur. 

İşbu mukavelename 25 nisan 1321 ve 8 mayıs 1905 tarihiyle iki 
nüshai asliye olarak Dersaadet'te tanzim ve teati olunmuştur. 

Müdiri Umumî 'Maliya Nazırı Sadrazam 
/. Defs Ahmet Nuzif Mehmet Fent 

No: 6 5 — MemalUci Şahane mahsulü tömbekinin bir kilosundan 
Duban Reji İdaresince 4 kurut, resim ahz ı hakkında 

iradei seniye 

Meclisi Vükelâ Mazbatası 

Maliye Nezaretinin meyaneİ bendegânemİzde kıraat olunan tezke
resi mealinden müstebarı olduğu üzere Memaliki Mahrusai Şahanede 
ha*ıl olan tömbekiler kadimen iki kuruş otuz beş para resme tabi oiup 
Reji tdaresi bu resmî her tarafta İstifa ettiği gibi mukavelesi mucibince 
ecnebi tömbekilerinden dört kuruş resim istifası lâzımgeldiği sırada 
Rej i İdaresi yerli tömbekileri resmini dört kuruşa iblâğ ederek istih
saline teşebbüs etmiş ve Memaliki Şahanede her nerede tömbeki /.er'edil-
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se resmi nizamisinin a h u iktiza ederek bir kaç senedenberi tömbeki 
ziraatı ne iptida r olunan Aydın Vilâyetinde dahi resmi mezkûrun :stî-
fasınoa muamelei istisnaiyeye mahal olmadığı ve yerli tömbekilerinden 
dört kuruş resim alındığı halde beraıucibi şartname iki kuruş otuz beş 
parası Rej iye kalmak üzere kırk beş parasının Hükümeti Seniyeye ita 
edileceği ifade olunmuş olup vilâyeti mezkûre dahilinde son dört senede 
yetiştirilen tömbekilerin bihesap vasati miktarı senevisi otuz üç bin 
kilodan ibaret bulunduğu anlaşılmış ve vakıa vilâyeti mezkûre için 
muamelei istisnaiye icrasına mahal olamıyacağı derkâr bulunmuş ol
duğundan berminvali maruz mezkûr vilâyet ve vilâyatı sairede zer'edilen 
tömbekilerin beher kilogranundan dahi dört kuruş resim ahziyle işbu 
dört kuruşun kırk beş parasının 'Hükümeti Seniyeye itası zımnında îf'*tyı 
muktezasının 'Nezareti Müşarünileyh aya tebliği tezekkür ve tezkerei 
mezkûre leffen arz ve takdim kılındı ise de olbapta. 

7 safer 1323 ve 30 mart 1321 

Arz tezkeresi 

Aydın Vilâyetinde zer'ine teşebbüs olunan tömbekilerin beher ki

logramından Rej i idaresince istifa edilecek dört kuruş resmin kırk beş 

parasının Hükümeti Seniyeye itası hakkında Maliye Nezareti Celilesinin 

tezkeresi Meclisi Mahsusu Vükelâda ledelkırae cereyan eden müzake-

rata tevfikan kaleme alınan mazbata melfuflariyle beraber arz ve tak

dim kılınmış olmakla münderecatı hakkında her ne veçhile emrü fer

manı hümayun hazreti hilâfetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulür ise 

man tuk u celilt infaz edileceği beyaniyle. 
7 safer 1323 ve 30 mart 1321 

İraâei spniyeyi mübelliğ kâmis 

Residei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai ma-

ruzasiyle manzum al i buyrulan işbu tezkerei sâmiyei sedarelpenahilefi 

üzerine mucibince iradeİ seniyei cenabı hirtfetpenahi şerefsudur Duyu

rulmuş olmakla olbapta. 

4 rebiyülevvel 1323 ve 26 nisan 1321 
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No: 6 6 — Vilâyatı Şahane teçhizatı askeriye tertibi ve hayvanatı 
ehliye rüsumu ve Hicaz Demiryolu ianesi muamelât ve 

hesabatmm sureti teftişi hakkında 
iradei eeniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Vilâyatı Şahane teçhizatı askeriye tertibi ve hayvanatı ehliye rü
sumu ve 'Hicaz Demiryolu ianesi muamelât ve hesabatınırt teftişi zım
nında bazı devaİri merkeziyeye kıyasen Teçhizatı Askeriye Sandığı Ne-
zaretinoe istihbaratı mevsuka ve kuyud'u muhasebe üzerine lüzumu Katî 
görülecek mahallere izam edilecek masarifi saire vukuuna mahal bıra
kılmamak üzere Muhasebei Nezarete merbut ve dört kişiden mürekkep 
bir heyeti teftişiye teşkiliyle bunlara merkezce bin iki yüz ellişer ku*"uş 
maaş tahsis ve taşraya izamları halinde maaşlarına birer misli zam 
ve Harcırah Kararnamesine tevfikan o nispette harcırah İtası ve fakat 
Merkezi Saltanatı Seniyeye bait olan Yemen ve Bağdat ve Basra ve Ha
lep ve Musul ve Mamure tül aziz ve Van ve Bi t l i s ve Erzurum ve Trab-
lusugarp vilayetleriyle Binıgazi. ve Zor sancaklarına izam olunacak mü
fettişler maaşının zamaimiyle beraber üç bin beş yüz kuruşa iblâğ ve 
o nispette harcırah itasına 1 ve işbu heyeti teftişiyenin vezaifini havi 
kaleme alınan talimat müsveddesinin arz ve takdimine dair Nezareti 
Müşarünileyhanın müzekkeresi manzum âli buyurularak tetkik ve te
fekkürü keyfiyetle neticesinin arzı şerefsadır olan iradei seniyei cenabı 
hilâfetpenahi iktizayı âlisinden bulunduğunu mübelliğ tezkerei hususiye 
meyanei bendegânemizden vas'ı mevkii müzakere olundu. Vakıa Teçhi
zatı Askeriye tertibi ve hayvanatı ehliye rüsumu ve Hicaz Demiryolu ia
nesi hesaba t ve muamelâtının tetkik ve teftişi lâzımcden ise de böyle b i r 
heyeti teftişiyei daime teşkiliyle berminvali mâruz maaş tahsisi ve harcı
rah itasına ve Teçhizat Sandığına ait varidatın kısmen ve bu yolda sarfına 
mahal gÖrülemeyip hesabat ve muamelâtı mephusenin bazı yerlerde 
teftişi icabettiği takdirde vilâyatı Şahanenin ekserisinde elyevm müs
tahdem olan Maliye müfettişleri bu misillû hesabat ve muamelâtın tet
kik ve teftişine salâhiyettar oldukları cihetle onlar vasıtasiyle ve Ma
liye müfettişi er inin bulunmadığı mahallerde Ziraat Bankası müfettişleri 
marifetiyle icrayı tetkikat ve-teftişat ettirilmesi ve bazı yerlerde muvak
katen müfettişi mahsus tâyin ve izam olunması muvafıkı hail ve mas
lahat bulunduğundan ona göre icabının icrasına sarfı mesai olunmasının 
Nezareti Müşarünileyhe ya tebliği ve Maliye ve Ticaret ve Nafıa Neza-
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ret]erine malûmat itası teşekkür r e tensip kılındı ise d e olbapta ve ka
tibe! ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir e f e n d i m i a i n d İ T . 

25 sefer 1323 ve 17 nisan 1321 

At* tezkeresi 

Vilâyeti Şahane teçhizatı askeriye tertibi ve hayvanatı ehliye rüsu* 
mu ve Hicaz Demiryolu ianesi muamelât ve hesabatının teftişi zımnında 
bîr heyeti teftişiye teşkiline ve teferruatlına dair Teçhizatı Askeriye Ne
zareti Celİlesinin tezkerei mâruzası üzerine tetkik ve tezekkürü keyfi
yetle neticesinin arzı şeref sudur buyrulan iradei senİyei cenabı hilâfet-
penahi iktizayı âlisinden bulunduğunu mübelliğ tezkerei hususiyei Dev
letleri Meclisi Mahsusu Vükelâda ledelkırae cereyan eden müzakerata 
tevfikan kaleme alman mazbata arz ve takdim' kılınmış olmakla ol bapta 
her ne veçhile iradei seniyei hazreti padiişabi şerefsünuh ve sudur hu-
yurulur ise hükmü münifi infaz edileceği beyaniyle tezkerei senaveri 
terkim kılındı efendim. 

25 safer 1323 ve 17 niştin 1321 

Inadei senzy&yi mübelÜğ hamiş 

Residei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatasiyle 
beraber manzuru âli buyuru lan işbu tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri 
üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi şerefmütaallik 
buy ur ul muş olmakla olbapta emrü ferman hazreti veliyülemrindİr. 

16 rebiyülevvel 1323 ve 8 mayıs 1321 

Not 6 7 — Sisam Ceziresi Meclisi Umumi ve MecÜai tdare Arası ila 
Belediye memurları müddeti intibah! yelerinin 

tadili hakkmda iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei b^degânemizde mü
talâa olunan işbu mazbatasına Mülkiye Dairesinden yasılan oeyilde Si
sam 'EmaTetince (Meclisi Umumi Âzasiyle memurini belediyenin fermam 
âli hükmüne nazaran üç sene için intihaba usulü mukaddema cari oldu
ğu halde ahiren vâki olan talep ve gösterilen lüzuma mebni âza ve me» 

T. ı c. a r. ı* 
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rourıjni mumaileyhimin müddeti intihabiyelerİ sayan buyuru lan müsa* 
adei seniyei cenahı hilâfetpenahi üzerine iki seneye tenzil edilmiş ve 
bu tadilin Cezirece şimdiye kadar bir mahzuru maddisi zuhur etmemiş 
olduğu gibi usulü intihabiyenin böyle sık sık tebdil ve tağyiri esasen 
gayrî muvafık ve bu suret ahalü Cezirece de kıylükalt bais olacağı 
cihetle nizamatı mahsusa ile tâyin edilmiş olan intihabat! mezkûre müd-
detleriyle Meclisi îdare Azası müddeti intihabıyesinin tebdil olunmaması 
ekseriyetle tezekkür olunduğu ifade kılınmış ise de Sisam Emareti ta
rafından ba tahrirat beyan ve ekalliyeti âra tarafından dahi dermeyan 
olunduğu veçhile Meclisi Umumî Âzasiyle memurini belediye müddeti 
intİhabiyele'rimn bir sene temdidiyle üç seneye iblâğı intihabat m sık 
icrası sebebiyle husule 'gelen heyecanı efkârın teskinini ve binaenalâ-
zalik îdare ce hıfzı inzibat ve intizam gibi bir faideyi müstelzim ol naaş j 
İtibariyle muvafıkı maslahat plduğundan emri intihabın Cezirenin hu
kuk ve vezaifini tâyin eden fermanı âl; ahkâmı münifesine t evfijçan 
üç senede bir icrası ve Meclisi tdare Âzası doğrudan doğruya ahali 
rafından intihap olunmıyarak her sene içtima eden Meclisi Umumice 
intihap edilmekte olmasiyle bunların intihabında galeyanı efkâr mahzuru 
gayri varit olmakla beraber müddeti intihabiy*h3rinin kasrı dört zattan 
ibaret olan âza arasında zuhur edecek ihtilâfın devamı yüzünden u.nu 
ru idarece tabiiyü!husul olan müşkülâtın ref'ine de hadim olacağından 
azayı mumaileyhimin müddeti intiha'biyelerinin dahi bir seneye tenzili 
tensip edilmiş ise de ol bapta ve katıbei ahvalde eaırü ferman hazreti 
veliyülemir efendimizindir. 

23 rebiyülevvel 1323 ve niayıs 13.21 

Arz tezkeresi 

Sisam Ceziresi Nizamatı Mahsusası ahkâmının Meclisi Umumî Âza
siyle belediye memurları intihabatırun üç senede bir defa ve Meeiısf 
İdare Azası intihabının da her sene icrası yolunda tadili hakkında Mec
lisi Umumii mezkûrdan tanıjoı olunan lâyihai nizamiye üzerine Şû
rayı Devlet Tanzimat ve Mülkiye Dairelerince cereyan eden müzakeratı 
mutazammm kaleme alman ve M telisi Mahsusu Vükelâda ledelkırae 
tezyil olunan mazbata arz ve takdim kılınmakla münderecatına nazaran 
her ne veçhile İradei seniyei cenabı hilâfelpenahi şerefmütaallik hu-
yurulur ise man tuk u münifi infaz edileceği beyan iyi e tezkerei senaveri 
terkim olundu efendim. 

Î3 rebiyülevvel 1323 ve 15 may\s 1321 



Iradei stf^^eyi mübellıığ hjffnti 

Residei dta*ti tazim olup (Meclisi Vükelâdan müzeyyel Şûrayı Dev
let ^azbaiaeiyle beraber maoızuru â l i buyurulao işbu tezkcrei gâmiyei 
şao'aretpenahileri öze rke mucibince iraoVİ senjyei cenabı hilâfetpenahi 
şerefmü/taallik buyurulmuş olmakla olbapta emrii ferman hazreti ye-
liyülemrindir. 

26 rebiyülevvel 1323 ve 18 mayıs 1321 

• e -

No 6 8 — K ü m e l i d e a s a r ı c ü z ü n d e n o lan k a n leke ler in in tahlili 
İç in tahli l i lâznmgelen eşyanın m u v a k k a t e n Selanik G u r e b a 

Hastanes i tahl l lhaneeine irsali h a k k ı n d a 
iradeâ seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Asarı cürümden olan kan lekelerinin tahlili için Mektebi Tıbbiyei 
Şahane Tahlilhanesine gönderilen eşyanın tahlil âtı tulü müddet teehhür 
ederek şİkâyatı istilzam eylediği cihetle o gibi eşyan'in Selanik'te Çu-
reba Hastanesi tahlilhanesinde tahlil ettirilmek üzere mezuniyet i^ası ye 
lekeli eşyanın iadesi lüzumu Rumeli V j 18 yatı Şahanesi Müfettişliğinden 
bildirildiği beyaniyle icrayı icabına dair Adlîye Nezaretinden gelen tez
kere üzerine sebkeden iş 'ara cevaben Mekâtibİ Askeriyei Şahane Ne-
retinden mürsel iki kı-ta tezkere ve evrakı müteferria i l e beraber me
yane! bendegânemİzde leö^elkırae siyakı iş'ara nazaran tahlilatın teeh
hürü kİmyahane levazımının 'henüz ikmal edilememesinden neşet eyle
diği ve nevakısı haziranın ikmali ise yirmi dört bin iki yüz elli seki" 
kuruşun sarf ve itasına mevkuf bulunduğu ye Mektebi Tıbbiye tahlİlha-
nesinin gayrı mahalde tahlilât icrası caiz olmadığı anlaşılmış ve Mekte
be kimyahane inşası lâzim'eden bulunmuş olduğundan meblâğı mez 
kurun Hazinei £el i jeden h-enıen lijdarej askeriyeye #aaf hususunun Ma
liye N.ezşrefûıe havai eş; ye meblâğı mezkûrun- ahziyle kimyahane naya-
kısının ikmaline ve tahlilâtın bir an evyej icrasına ihtimam olunması 
zımnında ifayı muktezasınm tarafı seraskeriye tebliği ve Mekâtibi As
keriyei Şahane Nezaretine malûmat itası ve Mektebi Tıbbiye kimyana-
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nesi haricinde tahlilât icrası caiz olmadığı oümlei iş 'ardan ise de sayei 

terakkiyatvayei cenabı hilafetpenah ide Selanik Hamidiye Gureba Has

tanesinin her türlü fahlilâtı icra için İcaheden alât ve edevatı şamil 

olmasına ve tahlilâtın bir an evvel icrası mütehattim bulunmasına mebni 

Mektebi Tıbbiyei Şahane tahlilhanesi nevakismın İkmaline kadar şim

dilik oralarca tahlili lâzımgelen eşyanın berveçhi iş*ar Selanik Gureba 

Hastanesinde tahlil ettirilmesi zımnında Müfettişi Müşarünileyhe me

zuniyet ve Adliye Nezaretine cevaben malûmat İtası tezekkür ve tensip 

ve mezkûr tezkereler lef fen arz ve takdim kılındı ise de ol bapta ve ka-

tıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

Arz tezkeresi 

Asan cürümden olan kan lekelerinin tahlili için Mektebi Tıbbiyei 

Şahane tahlilhanesi ne gönderilen eşyanın tahlilâtı tulü müddet teehhür 

ederek şikâyatı istilzam eylediği cihetle o gibi eşyanın Selanik Guıeba 

Hastanesi tahlilhanesinde tahlil ettirilmek üzere mezuniyet itası Ru

meli Vilâyatı Müfettişi Devletlû Paşa Hazretleri tarafından iş 'ar olun

ması üzerine icrayı icabını havi Adliye ve bilmuhebere Mekâtibi As-

keriyei Şahane Nezareti Celilelerinden gelen tezkereler Meclisi Mah

susu Vükelâda ledelmütalâa cereyan eden müzakeratı şamil kaleme 

alınan mazbata arz ve takdim olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile 

iradei seniyei hazreti hilafetpenahi şerefsudur buyurulur ise mantuku 

münifi infaa edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kıhndı efendim. 

14 safer 1323 ve 6 nisan 1321 

İradei seniyei mübelliğ hâm^s 

Residei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbaUİ 

mâruzası ve melfuflariyle manzuru âl i buyurulan işbu tezkerei sâmiyei 

aadaretpeanhileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi 

şerefsudur buyurulmuş olmakla olbapta emrü ferman hazreti veliyülem

rindir. 

23 rebiyülevvel 1323 ve 15 mayıs 1321 
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No: 6 9 — Gümrüklerce icra edilecek muayene! 
Sıhhiye Nizamnamesi 

29 rebiyülevvel 1323 ve 20 mayıs 1321 

Ahkâmı Umumiye 

Madde 1 — Atide tadat olunan eşya gümrüklerce muayenei sıh
hiyeye tabidir: 

Evvelen - Müstahzaratı kimyeviye ve ispençiyariye ve edviyei hu
susiye 

Saniyen - Yağ la r ve unlar 

Salisen - Kahve ve çaylar 

Rabian - Yirmi üçüncü maddede beyan olunan müskirat 

Madde 2 — Muayenei sıhhiyenin icrası için Dersaadet'te Rüsumat 
Emanetinde bir tahlilhane bulunacak ve bunda bîr serkİmyager ve üç 
kimyager ve bir bakteriyolog istihdam edilecektir, işbu tahlilbanenin 
Galata Emteai Ecnebiye Gümrüğünde bir şubesi 'bulunarak orada da 
üç kimyager bulundurulacaktır. İzmir, Selanik, Trabzon* Işkodra, Be* 
rut, iskenderun, Basra, Trablusugarp limanları gümrük idarelerinde dahî 
birer kimya-ger bulunacaktır. Kimyagerler münhasıran Dersaadet'te Rü
sumat Emaneti ve vilâyet ta rüsumat nezaretleri maiyetinde bulunarak 
muvazzafan istihdam edileceklerdir. Kimyager bulunmıyan mahallerde 
muayenei sıhhiye belediye tabipleri vasıtasiyle icra ve hini muayenede 
bilâ tahlili kimyevi imrarı katiyen caiz olmadığı etıbbayı belediye ta
raflarından ba müzekkere rüsumat idarelerine bildirilen eşyanın numu
neleri kimyager bulunan en yakın rüsumat idaresine sevk ile orada 
tahlil ettirilecektir. 

Madde 3 —• Kimyagerlerin tebaai Devleti Aiiyeden olmaları ve 
kimyagerlik şahadetnamesini haiz bulunmaları meşruttur. Bunlar Rü
sumat Emanetince intihap olunacak bir memur huzurunda Emanet kim* 
yageriyle 'Mektebi Tıbbiyei Şahaneden izam olunacak iki kimya mual
liminden mürekkep bir heyet tarafından bilhntîhan isbatı ehliyet eyle
dikten sonra tarafı Emanetten tâyin olunurlar. 

Madde 4 — Gümrüklerce muayenei sıhhiyeye tabi tutulan mevad-
dın rnuayyenesi ve icabı halinde tahlili gümrük kimyagerleri marifetiyle 
ve sürati mümküne ile icra olunur ve bidayeten vukubulaoak muayene 
ve tahlilâttan bir gûna harç alınmaz. 
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Madrfe 5 —* Birinci mat&ede muharrer olup gümrüğe çıkarılacak 
eşyanın alelûsul gümrüklerce muayene! lâzimesi icra ve defteri mah
suslarına kayıt ve imlâ olunduktan sonra eşyayı mezkûrenin sahibi ha
zır olduğu halde alınacak numuneleri rlüsumat idaresi ve eşyanın as
habı taraflarından üçe taksim ve sahipleri muvacehesinde billur kap 
veya şişelere vaz ve ağızları kendi kapaklariyle güzelce kapatılarak 
ve Üzerleri idare ile sahibi tarafından müştereken tahtim edilerek bun
lardan biri gümrük heyeti fenniyesine tevdi ve biri Gümrük İdaresinde 
hıfz ve üçüncüsü de sahibine i ta edilecektir. 

Kimyagerler tarafından numunelerin sıra numarasiyle ve mukta-
ziyatı fenniyeye tatbikan derhal muayenesi ifa ile imrarınd'a mahzur 
olmadığı halde muamelesi icra ve şayet bu ıriuayenei iptidaiye safiye
tinde şüphe ettirse o halde Rüsumat İdaresine malûmat verilerek üç 
günü tecavüz etmemek Üzere sürati mümküne ile tahlil olunup imıar ı 
caiz görülecek olursa defterlerin zirİ tasdik i le mahtumen iade ve güm
rüklerce de işbu defterlerdeki eşyamn resmi bilistİhsal imrar edilecektir. 

Madde fj — Muayene olunan mevaddın mağşuş ve bozuk veya ırfu-
zırrı Sıhhat olduğa tebeyyün ederse kimyagerler keyfiyeti defterdeki 
kayıt lan hizasına şerh ve i ş a r « İle zirini imza edecek ve mezkûr nu
muneleri tahtim ve tarih vaz'iyle tahlilhanede otuz gün kadar hıfzeyli-
yecektir t e bu tahlil varakssHiıtrsuretf makbuz mukabilinde eşya sahi-
bine verilecektir. 

Madde 7 — Alfikadaran heyeti fenniyenin vukubulan nlu'ayeneâf 
neticesine kanaat etmerfiğİ halde eşyanın tekrar tahlil ettirilmesi altinci 
maddede beyan olunan tahlil varakası suretine mevzu tarihten itibaren 
otuz gün zarfında Rüsumat İdarelerine müracaatla talep ve istida eo!e* 
bi l i r ve müddeti mezkûreden sonra vâki olacak müstediyat kabul olun
maz. 

Madde 8 — İşbu numunelerin tekrar tahlili müddeti nizamiyesi 
zarfında talep ve istida olunduğu surette yedinci madde mucibince 
hıfzolunacak numuneler alâkadaran tarafından tahlili sani na ran ın pe
şinen itasından sonra Dersaadet'te Rüsumat Emaneti tarafından memur 
edilen b i r zat muvacehesinde gümrük serkimyageriyle tahlili evveli icra 
ederi kimyager ve alâkadarın tevtİl edeceği dlğef kimyager tarafından 
ve vilSyatfcfl kezalik Rüsumat idaresinin bir memuru mahsusu muvt*. 
çenesinde gürrirük Rimyâgeriyİe alâkadarın i rse edeceği kimyager vft 
Gümrük İdaresince bulundurulacak bîr üçüncü kimyager tarafından* 
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sureti müşterekede ve sürati mümküne ite ic ra olunur. Tahl i l i sauıde 
kimyagerlerden ikisi hangi reyde bulunursa o suret kati addolunacaktır. 
Üçüncü kimyager hulunamıyan mahallerde Gümrük İdaresinin neticei 
tahliline kanaat olunmadığı takdirde aPâkadaran tahlilin Dersaadet'te 
icrasını talepte muhtardır. 

«Madde 9 —• tndelmuayene ithali caiz görülmiyeh eşyayı Gümrük 
İdaresi İmrar ettirmeyip sahibine tefhimi keyfiyetle geldiği mahalle veya 
tarafından intihap olunacak diğer bir ecnebi memleketine usulü veçhile 
iade ve ihraç ettirecektir. Bu halde eşya sahibi eşyayı meakûrertiri idde 
olunduğunu mübeyyin ikinci konİşmentosunu Rüsumat İdaresine itaya 
mecbur olacaktır. 

Madde İO — Tahl i l i sahi neticesinde eşya sahibinin sıhhat uiüd-
deası tebeyyün eylediği takdirde evvelce 'Rüsumat İdarelerince alınan 
tahlil harcı kendisine ret ve iade olunacak ve aksj halde sahibinin tahlil 
h a r a n ı istirdada hakkı oİatniyacakttr. Eşyanın muamelatı tahliliye' es
nasında gümrük ambarlarında kaldığı müddet için ardiye resmi alın
maz. 

Madde 11 — Tahl i l i sani harcı yüa kuruştur. B i r cinsten b i r tacire 

ait olarak muayene olunacak numunelerin zurufu taaddüt etse dahi 

bunlardan yalnız bir numune içsri muayyen olan tahlil fatrct âhtar . 
Ancak muhtelif cinsten olan numunelerin her b i r i için ayrı ayrı olarak 
harç istifa olunur. 

Madde LSI — Dersaadet'te icra olunan tabli t t t rietayieine naiarSfi 

bi lâ tahlil İthali mü car olacak mâfuülâtıh esami ve alânıStı farikasını 

mübeyyin her ay nihayetinde serkimyager tarafından verilecek cetvel 

badettefikik peyderpey Rüsumat Emanetinden W Laya t rüsumat idarele

rine tâmimeh tebliğ edilecek re mi misi 115 eşya ve fflarnutât ıhahal tö 

rince tahlile haCet kalmaksızih imrâr olunacaktır. Dersaadet'te muaye

nesi icra olunan eşyanın aynen vilâyata irsalinde tekrar muayenei sıh

hiyeye hacet kalmamak üzere keyfiyet eşyayı mezkûre için verilen hasbi 

tezkerelerde derç ve işaret edilecektir. 

Madde 13 — Kimyagerler Urafmdaö vezaifi memufeiermce saiia-

tinlâlat vtıkubulduğü Ve müâmef&i ticAriyeye ias'ibat ika edildiği halde 

haklarında Rüsumat Emanetinoe takibatı kanuniye icra olunacakur. 
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Müsbahac&afo kimy&viye oe ispençiyariye 
ve edviyei hususiye 

Madde 14 — Terkibi meçhul olan veyahut safiyet ve hal is iydi 
Hükümeti Sen iyenin kabul eylediği düştürül edviyede musarrah şera
itten dun bulunan edviyenİn ithaline müsaade olunmaz. Şu kadar ki 
meÇhulütterkip olan edviye resmi bir akademi veya sair devaİr ve 
hey'atı mahsusai resmiye tarafından kabul olunmuş ise tasdikname ve 
nümunesİyle miktar tasrih edilmiyerek yal ma mevaddı terkibiyesi esa
misini havi cetvel' Rüsumat idaresine ibraz ve tevdi edildiği ve kimya-
gerlerce bittetkik mevaddı memnuayı havi olmadıklan anlaşıldığı halde 
duhulüne müsaade olunur. Ancak ibrazı lâzımgelen tasdiknamelerin 
Saltanatı Seniye şehbenderlikleri tarafından musaddak olması mukta-
zİoMr. Mualecat ve müstahzarattan tasdiknameyi haiz olmıyanların ter
kibinde dahil bulunan mevaddm kezalik yalnız esamisini havi cetvel 
i le numunesi Rüsumat idaresine ita olunduğu halde gümrük kimya
gerleri tarafından tetkik ve muayene ve icabederse tahlil edildikten son
ra tebeyyün edecek neticeye göre muamele olunur. 

Madde 15 — On dördüncü madde mucibince imrarlarına müsaade 
edilmiş bulunan müstahzaratı kimyeviye ve ispençiyariye ve edviyei 
hususiyenİn mahiyeti m urlar idesi mâruf bir alâmeti farika ile temin 
edilmiş olduğu halde bunların her defa tahliline mahal bırakılmıyarak 
imrarlar ı teshil ve tesri edilir. 

Madde 16 — istimalinde mazarrat görülmüş olan kokain ve mü-
rekkebatı sülfath ve serum anti tüberkülin di Koh ve balık otu Ve pik* 
rotofin ve kanayış endika yani esrar i le mamul edviyei hususiyenİn 
ithali memnudur. Bunlar dokuzuncu maddeye tevfikan iade edilir. 

Madde 17 — 'Eczayı nariye imal ve istihzarına salih olan klorat dö 
potas ve klorat dö sud ve nitrat dö potas ve nitrat do eud ve pikranlar 
ve nitro gliserin ve folmi kolon ve emsali eczayı kimyeviyenin ithali 
memnudur. Bu misillû ecza gümrüklere vürudunda zapt ve müsadere 
ile usul ve nizamına tevfikı muamele olunur. 

Madde 18 —* Maddei sabıkada beyan olunan eczayı memnuadan 
tababette istimalleri mecburi olan klorat dö potas ve klorat dö sud 
ve nitrat do sud ve nitrat dö potas ve pİkranlann beher eczane ve akar 
için Mektebi Tıbbİyei Şahane ve sanayi ve ziraatte kullanılacakların 
dahi ait olduğu nezaretlerce tayin olunacak miktarı teminat tahtında 
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olarak Tophanei Âmire marifetiyle ve f iaü asliyesiyle ita olunacaktı:. 
Fakat edviyei hususiye şekline ifrağ edilmiş olmasından dolayı eczayı 
nariye imaline salih olmıyan klorat do potas pastillerinin ve emsali 
edviyenin ithali müoazdır. 

İMekâlât ve meşrubat ve müskirattan muayenei sıhhiyeye 

tabi m}evad 

Madde 19 — Gümrüklere vürut eden yağlardan bilmuayene mu
hill i sıhhat mevaddı muzır rayı havi bulunmasından veya kokmuş ve 
bozulmuş olmasından naşi ekle gayri salih bulunanların ithaline mü
saade olunmaz. Sanayide istimal olunmak üzere getirilecek pamuk yağ
l a n bittelvin ve kezalik sanayide istimal olunacak şuhum ve züyutu ne
batiye! saire mahlut olmamak ve isimleri müsemmalarına mutabık ol
mak şartiyle bilâ telvin imrar ettirilip heyeti haliyeleriyle imrarı caiz 
olmıyan her türlü yağların sahibi tarafından arzu edildiği halde usulü 
fenniyesine tatbikan badettelvin imranna müsaade olunur. 

Madde 20 — Gümrüklere gelecek dakiklerin esnayı muayene ve 
tahlilinde alçı ve kibritiyeti bar i t ve tebeşir ve sabuncu tuzu ve kaba 
manyezi ve şap İle mahlut olanları ve lâakal yüzde altı glüteni havi 
olmıyanları imrar edilmeyip iade olunur. 

Madde 21 — Kahvelerden kurum yeşili gibi mevaddı semmıyei 
madeniye ile mülevven ve çaylardan masnu ve mağşuş bulunanları ithal 
edilmeyip kezalik iade edilecektir, 

Maddt 22 —< Lâhmi hınzirden mamul sucuk ve pastırmalala jam
bonlar ve hayvanat i lel i sariyesi mevcut olan b i r memleketten getiril
dikleri halde yalnız muayenei sıhhiye ile iktifa olunmayıp mamulâtı 
mezkûrenin illetten salim oldukları hakkında roevritleri devairi Tesmiye
sinden mûta bir tasdiknamenin ibrazı dahi talep olunacaktır. 

Madde 23 — Me mal iki Şahaneye ithal edilecek müskirat ve meş
rubatı küuliyeden muhafaza için asit şahsilik katılmış ve telvin ve kuv
vetini tezyit zımnında muhilli sıhhat olacak derecede mevaddı muzırra 
ilâve edilmiş ol an lamım imrarı caiz değildir. Mâruf fabrikalar ma* 
mulâjından olan şişeleri üzerindeki etiketlerde mahiyetleri tebeyyün 
eden ve Bat la r ı ga l i bulunan şampanya ve şarap ve konyak ve likörler 
gibi müskiratın muamelesi doğrudan doğruya gümrük memurları ma
rifetiyle icra edilecektir. 
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Mevâdâi sCtba 

Maddt 24 — 'Muayenei sıhhiyeye tabi olan eşyadan telvinat nok-
tai nazarından vukubulacak muayenede kurşun ve kroıh ve civa ve 
bakır ve antimon ve arsenik mürekkebatı gibi raevaddı madeniyei sem-
miye ile mülevven olanlarının ithali memnudur. 

-Madde 25 — Gümrüklere vürut eden bilcümle eşya ve mevaddın 
muayenesiyle muamelei lâzimesinin icrası emrinde rüsumat idarelerince 
meriyülicra olan usul kemakân bakî olup işbu nizamname ahkâmı yal
nız muayeheİ fennîye ve tahlilâtı kimyeviyeye tabi ve muhtaç olan eşya 
ve mevadda münhasırdır. 

Madde 26 — Eczayı tıbbiye teftiş memurlarının veraifirie dâir 6 
mayıs 1300 ve 6 şaban 1301 tarihli nizamnamenin ve Hıfzıssıhhai Umu
miye Komisyonunun vezaifini 'havi olan 25 haziran 1301 ve 24 ramazan 
1302 tarihli talimatın teftişau dahiliyeye müteallik ahkâmı müstesna 
olmak üzere gümrüklerce icra olunacak muamelâta ak mevaddı ve güm
rüklerce vâki olan muayenei sıhhiyeye dair 26 şevval 1317 ve 14 şubat 
131S tarihli nizamname işbu nizamname ile mefsuhtur. 

'Madde 27 — işbu nizamnamenin icrasına Rüsumat Emaneti me
murdur. 

. _ 

S*. Blrtlıl. T « r t l P Cilt Sülf« Sap 

Cümruklerde İtri edilecek muayenei Sıhhlre .NiMmıumOiJ 1 " 3 7 5 

Not 7 0 — Ashabı servetten olan muhacirinin kendi ftkçalariyle 
alddüarı emlâk ve arazinin iki fcene vergiden muafiyeti 

hakkında irade! seniyfe 

Şûrayı Devlet Maliye DtAfitsihih rnazbatmı 

Maliye (Nezaretinin Şûrayı (Devlete havale buyurulan 25 zilkade 
1322 tarih ve iki bin dokuz yüz doksan numaralı tezkeresi Maliye Da
iresinde kıraat olundu. Mealinde muhacirinden ashabı servet olanla
rının kendi akçalariyle aldıkları emlâk ve arazinin arazisi canibi Hü
kümeti Seniyeden ita ölunâh muhacirin misitlû tarihi iskânları itiba
riyle iki sene vergiden mâfüv tutulup tutulmıyacağı Sivas Vilâyetinden 
istifsar olunmuş ve muhacirinin iskân eyledikleri günden itibaren iki 
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sene müddet tekâliften, m&füvirete ma-zharlteEleri Ş&rayı Devlet kara-
riyle mütaallik buyurulan iradei aliye iktizasından bulunmasifía ve ş'Ü 
mafüviyeti muvakkate muhacirinin iskân i le tamiri hal eylemeleri éáa-
sına müstenit olmasına nazaran mafüviyeti mefkurenin mühâcirihiiı 
kendi akçalariyle aldıkları emlâk ve arazi vergilerine dahi şamil tütül-
ması müvafıkı maslahat gibi görünmekte idügfürtden bahisle istizartı 
keyfiyet kılınmış ve srarefii iş 'ar dairece dahi münasip görülmüş olmakla 
bermucibi istizan ifayı muktezasmın Nezareti Müşarüniieyhaya hava
lesi tezekkür kılındı olbapta. 

6 safe-r 1323 ve 29 mart 1321 

Arz tezkeresi 

(Maliye Nezareti Celilesinin Şûrayı Devlete havale olunan tezkeresi 
üzerine Maliye Dairesinden tanzim ve leffen a r i Ve takdim kılınan maz
batada muhacirinden ashabı servet olanlarının kendi akçalariyle aldık
ları emlâk ve arazinin arazisi canibi Hükümeti Seniyeden ita olunan 
muhacirin misİllû tarihi iskânlarından itibaren iki sene vergiden mâfüv 
tutulması hususunun Nezareti ıMüşarünileyhaya havalesi lüzumu göste
rilmiş olmakla olbapta her ne veçhile iradei seniyei cenabı htlâfetpenahî 
mütaallik ve serefsudurf buyurulur ise hükmü celi l i infaz edileceği ' 
beyaniyle. 

27 safer 1323 ve 19 nisan 1321 

îradei seniyeyi mübeiliğ hamiş 
Residei desti tâlim ölüp melfofryîe manzum âl i büytiriılan i$bö 

bezkere-İ sâmlyei tada retpen âh ileri lüferine mübibİıtce irádéi seniyei ce
nabı hilâfetpenahî şerefstldur büyufulmuş olmakla olbapta. 

3 rebiyülâhır 1323 ve 25 htafls İ321 

N o : 7 1 — İngi l tere , A l m a n y a , B e l ç i k a ve F e l e m e n k ' l e n Hooabey 
k a b l o s u tar ik iy le M e m a l i k i Ş a h a n e y e g e l e c e k t e l g r a f name* 

l e r d e n H ü k ü m e t i Seniyeye ait hiseei ü c r e t i n tenzili 
h a k k ı n d a îradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Maliye Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
olunan mazbatasında beyárl oltfndügU üzére Meriiállki Mahrusai Şahane 
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ile İngiltere ve Almanya ve Be lç ika ve Felemenk memaliki arasında 
cari muhaberata mahsus olarak Hiocabey kablo tariki tarifesinin turuku 
saire tarifesi miktarımı tenzili hususunda sair menfaat dar olanlarla 
it i laf hasıl olduğundan bahisle Hükümeti Seniyece de hali hazırda mez
kûr kablo tarikiyle beher kelimede otuz santim olan 'hissei ücretten on 
santimin terki ve bu tenzilâtın mezkûr dört memleketten (Memaliki Şaha
neye gelecek telgraflara hasr ve tahdidi Estern Kumpanyası tarafından 
iltimas ve istida olunmuş ve balâda muharrer esbap ve mülâhazata na
zaran tenzilâtı mephusun anhanm icrası münasip ve menfaati hazineye 
muvafık görünmüş olduğundan olveçhile ifayı muktezaeımn Telgraf ve 
Posta 'Nezaretine tebliğinin Dahiliye Nezaretine havalesi tezekkür kılındı 
ise de olbapta ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

28 aafer 1323 ve 20 nisan 1321 

Arz tezkeresi 

(Memaliki Mahrueai Şahane ile İngiltere ve Almanya ve Belç ika 
ve Felemenk memaliki arasında cari muhaberata mahsus olmak üzere 
Hotesbey kablo tarikiyle alınmakta^ olan otuz santim hissei ücretten on 
santimin tenzili Estern Telgraf Kumpanyası tarafından İstida olundu
ğuna dair (Dahiliye Nezareti Celilesinden varit olan tezkere üzerine Şû
rayı Devlet Maliye Dairesinden tanzim ve Meclisi Mahsusu Vükelâda 
ledelkırae tezyil olunan mazbata arz ve takdim olunmuş olmakla ol
bapta her ne veçhile irade i seniyei hilâfetpenahî şerefmütaalHk buyu-
rulursa mantuku münifi infaz edileceği beyaniyle. 

28 aafer 1323 ve 20 nisan 1321 

Iradei saniyeyi mübelliğ hamiş, 

Residei desdi tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Mahsusu Vükelâ

dan müzeyyel mazbatai marazası üzerine mucibince İTadeİ seniyei ce

nabı hilâfetpenahî şerefmütaallik bu vurul muş olmakla olbapta. 

5 rebiyülâhır 1323 ve 25 mayıs 1321 
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No: 7 2 — 1 3 2 1 bütçesinde husulü tevazün için vergiyi şahsi 
tesisi, arzuhallerden kaydiye ve mesakin ve akar vergi teza-

kirinden esmanı nispiye ahzı, ihtira beratlariyle alftmetl 
farika rüsumunun taz'if, aşann maktuiyete raptı usu

lünün tedricen tamim ve bedeli askerinin 5 0 kuruşa 
iblâgiyle ittihaz edilecek bazı tedahiri tasarrufîye 

hakkmda İradeî seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Bin -üç yüz yirmi bir senei maliyesi muvazeneı umumiyesi hakkında 
Meclisi bendegânemizden tanzim ve takdim kılman mazbatanın cümlei 
mündericatındam olduğu veçhile senei merkurae nihayetine kadar olan 
düyunun tesviyesi için tahvilât ihracı ve muvazene! mezkûre açığına 
kısmen karşılık olmak üzere memurin ve saire m&aşatından şahsi vergi 
istifası maddelerinden sarfınazar olunması ve bütçede karşılıksız kala
cak akça için başka bir çare ve tedbir ittihazı ve mazbata! mezkûre ah
kâmı sairesinin mevkii icraya vaz'ı hakkında bermantuku emrü fermanı 
hümayunu cenabı hilâfetpenahî Adliye Nazırı Paşanın riyasetinde inikat 
eden Komisyondan kaleme alınan mazbata manzum âli buyurularak bu 
veçhile keyfiyetin Meclisi kemteranemizde müzakeresiyle kararının ba 
mazbata arzı şerefmüta allık buyurulan iradei seniyei hazreti cihanbanİ 
mantuku münifinden olduğunu mübelliğ tezkerei hususiye Komisyon 
mazbatasiyle beraber kıraat ive mütalâa olundu. Muvazene açığına kıs
men karşılık olmak üzere tasavvur ve tezekkür olunan tedabir cümle
sinden olduğu veçhile bedeli yirmi bin kuruşa kadar mesakin ve akarat 
vergi tezkerelerinden kemakân bir kuruş alınmak üzere bedeli yirmi bin 
kuruştan ziyade mesakin ve akarat vergi tezkerelerinden ikişer ve bedeli 
kırk bin kuruştan ziyade olan mesakin ve akarat vergi tezkerelerinden 
dörder ve seksen bin kuruştan ziyade olan mesakin ve akarat vergi 
tezkerelerinden beşer ve bedeli yüz bin kuruştan ziyade olan mesakin 
ve akarat vergi tezkerelerinden onar kuruş ahzedilmesi ve zürra ve ehli 
kuranın vergiyi şahsiden istisnasiyle melfuf paslada muharrer olduğu 
üzere kaza merkezlerinde aürraın gayrı esnaf ve saireden senevi on beş 
ve liva merkezlerindeki esnaf ve saireden yirmi beş ve vilâyet merkez
lerinde bulunan esnaf ve saireden otuz beş ve kazalardaki çiftlik sahip
leriyle toptan ticaret edenlerden yetmiş ve bu sınıf ahalinin livalarda 
bulunanlarından yüz ell i ve vilâyatta bulunanlarından iki yüz kuruş 
ve ağniyadan kezalik senevi dört yüz kuruş hesabiyle istifası ve kaza-
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1 ardaki raahakimi adliyede arzuhallerden beşer kuruş kaydiye alınmakta 
olduğundan onun istisnasiyle kazalarda arzuhallerden birer ve sancak
larda ikia*f ve viiâyat merkezlerinde üçer ve devairi merkeziyede dörder 
kuruş kaydiye alınması ve şehbenderler hasılatına yirmi beş bin Uranın 
zammı için bir kıta tarifenin taneimi hususunun Hariciye Nezaretine 
havalesi ve ihtira beraîlariyla alâmeti farika rüsumunun bir misli artı
rılması ve gümrük tarifelerine müteallik mukarreratm bir taraftan ta
kibi ve varidatı rüsumiyece vuku bulmakta olan zayiatı mühimmeye ni
hayet verecek tedabİrİ esasiye ve ciddiyenin kararlaştırılarak mevkii tat-
bİka var'ı zımnında bir komisyon teşkili ve yüzde üç gümrük resmi mum-
zammının bu seneden itibaren ahzü istifası esbabının istihsali ve buna1 

mukabil muvazeneye altı yüz bin liranın ilâvesi Maliye 'Komisyonu Âli-
sinin cümlei mütalâatmdan olarak Rüsumat Emini Paşanın riyasetinde 
ahiren ba İradei seniyei padişahı teşkil olunan komisyonun bu baptakf 
icraatının takibi lâzımeden olduğu gibi senei haliyenin üç mahı geçip 
resmi munzam ahzolununcaya kadar bir müddet 4 a n a geçeceğinden 
bunun için tahmin olunan mebaliğden iki yüz bin liranın tenzili ile büt
çeye bu sene için dört yüz bin liranın ilâvesi ve Hariciye Nazın paşa, 
tarafından verilen malûmata göre mezkûr yüzde <üç zammın icrasına 
devletlerce muvafakat olunup fakat İcraatı (îyjaadin Nizamnamesinin 
tadiline talik edilmekle olduğu anlaşıldığından ve vakit geçtikçe zammı 
mezkûrun zayi olması muhtemel bulunduğundan mezjtûr Nizamnamenin 
serian icrayı tadilâtiyle zammı mezkûrun mevkii tatbika vaz'ı ve orman r 

larda fabrikalar İhdası ve sevahile yollar küşadiyle evvel beevvel en 
yakın yerlerden başlanılarak tedricen dekovil hatları tesisi i le orman 
ve maadin nakliyat ve ihracatının teshili ye sair devletlerde cari olan 
usulü idare ve istifadenin vaz'ıyle jşku menabii varidattan bihakkın is
tifade olunması esbabının mütalâası ve kışını kısım ormanların ve 'açı
lacak yolların birer krokisinin tanzimi ile mevkii İcraya konulması İçin 
icabeden mütalâatın bildirilmesi zımnında erbabı vukuf ve malûmattan 
mürekkep bir komisyon teşkili ve telgraf varidatının tezyidiyle muyare-
datı ticariyenjn teshil ve temini ve resmî telgraf muamelâtının mevaddı 
müstaceleye hasrı ile telgraf hatlarının tezyidi tedabirinin mütalâası 
maksat ve vazifesiyle kezalik erbabı vukuf ve ihtisastan mürekkep bir 
komisyon teşkili ve umuru nafıanın tevsii zımnında bedelâtı nakdiyenin 
tamamen mavuzıalehine hasrı ve bunun tanzim ve temini cibayeti husu
sunun biletraf mütalaası için Ticaret ve iNafıa Nezaretine tebligat icrası 
ve memleketin jhracat ve ithalâtına ait teşebbüsatla. sair tedabiri iktİsa-
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diye hakkında bir nizamname kaleme alınmak (Üzere bir komisyon teşkili 
ve irihisaratı hamse rouzakeratma netice yerilmesi için hım» mani alan 
esbabın izalesi hususunun Hariciye 'Nezaretine, hayalesi ye devairi mül
kiye ve askeriyeye ait bilcümle mubayaat esman; olarak dâhili 
bütçe olan mebaliğden yüzde yirmisinin şimdiden tenziliyle bundan 
fazla daha ne kadar tasarruf husulü mümkün olabil ir işe ihtimam olun
masının Tevhidi Mubayaat Komisyonuna tebliği vp devairi merkeziyete 
muamelâtın ihtiyaç ve iktizasına göre vezaifi daime ve asliyeyi ifa ede
cek memuriyetler ile ileride münhal olduğu zaman lağvı caiz olabilecek 
memuriyetler tâyin ve tefrik ve devairde bulunan mecalis âzahkları bir 
haddi nizamî İ le tahdit edilerek her daireden <ktirİ ipkası icabeden ve 
diğeri açıldığında lağvı lâzımtgelen memuriyetlere mahsus olmak Üzere 
şimdiden iki defter talep olunması ve bunlar tetkik ve tasdik olunduk
tan sonra birer nüshası Babıâli ve fjazinei Maliye ve dairelerinde bu
lundurularak üç yüz yirmi b i r senesinden itibaren ikinci kısım memu
riyetlerden ve haddi nizamiye ininceye kadan mscalis âzahklarından, 
münhal olacak mahallere âharj tâyin edilmeyip maaşlarının hazine 
mande edilmesi ve bu defterlerin tanzimine değin gerek merkez ve 
gerek taşrada memurinden münhal ve tebeddül vuku buldukça bunlar
dan ilgası icabedenlerin maaşları tamamen ve etmiyenlerin tadilen ta
sarruf olunması ve devairi askeriyece merkez ve orduyu hümayunlarda 
hali hazeride umurp nizamiye ve redif erkân ve ümtra ve zabıtamın tayın 
bedellerinin ve tophane ve bahrîye zabi tanının tayip ve yem bedefâtmm 
mevkileripe göre merkezce bilhesap tâyin ve tebliğ edilecek fiat üçe
rinden tediye kılınması ve nizamiye ve redif taburları ve topçu alaylar* 
ve bahriye masarifi müteferrikalarının vesaiti meycutfei nakliyelerine 
göre kezalik dairei askeriye muhasebat dairesince ve devairi ınüt*a]]ika-r 
larırrca hesap ve tâyin olunacak mekadir mucibjnce verilme^] ve Rjülâ-
zimînden alay emipine kadar berrî ye bahrî zâbkan elbise bedellerimin 
fabrikai hümayunlarca imal olunan çuha fİatiyle fâyİn edilmesi cihet
lerinin dairei askeriyeye havalesi ve badezin gerek merkez ve, gerek vil£-
yatça muvazenei umumiye haricinde fevkalâde bir masraf zuhurunda 
evvelemirde karşılığının tedarik ve tâyini lâziımgeleçeği gibi bütçe ha
ricinde karşılıksız alelade masraf zuhurunda d»hj kezaük eyvelemirrfe 
karşılığının tâyini ile bütçede muharrer varidata tecavüz edilmemesine 
itina olunması hakkınca deyaire tebligatı katiye icrası ye aşarın ınak-
fuiyete raptı i le arazi üzerine takşiıni için Ruınsli'de icra edilmekte Qİa.n 
tecrübenin bu seneden itibaren Anadolıj cihetimjeki yU'âyaîı sahjliyenjn 
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b i r kaçında mevkii icraya vaz*ıyle badehu sürati mümkine i le tamimi 
zımnında bedeli ihaleye mültezimlerin masarifi ve temettüatı mukabi
linde yüzde on zammıyle vilâyatı sahİliyede ve şimendifer güzergâhı ve 
ticaretgâh olan mahallerin merkez kazalarımda mevkii tatbik ve tecrü
beye vaz'ı ve bu usulün tamimi teyessür edinciye kadar ihale muame
lâtının ikmali nevakısı zımnında Şûrayı Devletçe tetkik ve tasvip edilen 
tadilât lâyihasının tbu seneden itibaren icrası ve her sene bakayayı umu-
miyeden iki milyon liraya kadar tahsilat ve düyunu müdevvereye dört 
•milyon liraya kadar tediyat vuku bularak bu suret en ziyade bütçeye 
tesir ile idareyi işkâl etmekte olduğundan yeni sene malının düyunu 
sabıka tesiratmdan muhafazası zımmmda bakayadan tahsil edilecek iki 
milyon liradan bir milyon lirasının düyunu sabıkaya tahsis olunmak 
üzere bir milyon lirasının sali hal bütçesine ilâvesi ve mileli gayri müs-
limeden elyevm alınmakta lolan bedelâtı askerîye yüz otuz beş kişiye 
beş bin kuruş hesabiyle matruh ve bundan bir şahsa isabet eden miktar 
otuz yedi kuruş bir buçuk paradan ibaret ve bu hisse ahalii müslimenin 
vermekte oldukları bedelâtı uakdiyenin faizi basitine bile gayri muadil 
olduğundan tarhı tekâlifte sunufu tebaa beyninde gözetilmesi elzem olan 
kaidei müsavat icabınca bu nispetsizliğin tedricen izalesi zımnında şim
dilik her şahıstan alınmakta olan otuz yedi kuruş bir buçuk paranın elli 
kuruşa iblâğı halinde bundan üç yüz elli bin l iraya kadar zamimei va
ridat hasıl olacağından kariben rnevkii icraya vazolunan nizamı mah
susuna tevfikan hükûmatı mahalliyece üç yüz yirmi bir senesi tevzi def
terlerinin o hesapla tanzim ve tekâlifi saire ile beraber tahsil edilmesi 
hususunun Maliye Nezaretine tevdii ve balâda gösterilen mebaliğe ilâ
veten duban üşrü fazlası olan yüz bin ve tuz fiatına bir para zamdan 
ve harir üşrünün tezyidinden dolayı husulü tahmin olunan altmış bin 
ve Hazinei Celile hesabına alınan gaz depoları hasılatı için elli bin l i 
ranın varidat meyanma İthali ve bazı devair bütçelerine zammı talep 
olunan masarifat için de şayanı tasdik bazı masraflar olduğu gibi sene 
ahırına kadar da böyle bazı masarifin zuhuru melhuz bulunduğundan 
masarifi mezkûrenin Meclis i bendegâneroiace tetkiki yle bil isti zan iradeu 
seniyei cenabı taoidariye İktiran edecek kısmına karşılık olmak üzere 
muvazeneye ell i bin lira i lâve ve ahiren tahakkuk eden müstakrezat kar
şı l ığı olup sali hal emvalinden tediyesi mukarrer bulunan iki yüz bin 
l ira zam olunması ve nizamiye ve bahriye ve Uophanei âmire ile jandar
maya mensup mütekaidin i le eytam ve enamil ma aşa tına karşılık olan 
zabıtanı askerî maaşlarının yüzde beş ttvkİfatı ve Hazinei Celileden 
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başka verilmekte olan tahsisatı kâfi olmamasından dolayı mütekaidin 
•ve eramil ve eytamı askeriye maaşa tı vaktü zamaniyle verilemediğin 
den badezin vukuatı harbiye üzerine tahsisi iktiza eden maaşat Haainei 
Cel i lece tesviye olunmak 'üzere vukuatı âdiye ile tekaüdü icra kılınan 
»âbitan İle vefat edenler ailesine tahsisi icabeden maaşatın muntazaman 
tesviyesini temin edecek karşılık tedarikiyle nizamnamesinin ona göre 
bittadil Mütekaidini Askeriye Sandığı muamelâtının bir hali intizama 
ifrağı hususunun dairei askeriyeye havalesi ve mukarreratm mevkii f i i le 
vaz'ıyle iktitafı semeratına kadar senei halİyeden hayli zaman mürur 
edeceği ve şu aralık masarifi fevkalâde dahi bulunduğu cihetle idarei 
umur etmek elde bir sermayenin vücuduna mütevakkıf olmakla icra olu
nan nruamelei maliyeden ele geçecek bir milyon sekiz yüz bin l ira kadar 
akçadan sekiz yüz bin lirasının tevhidi mubayaat için ihtiyat akçası o l 
mak ve faizinden kısmen İstifade kılınmak üzere hesabı cariye mahsuben 
Bankı Osmani'ye ve kusur bir milyon lirasının masarifi fevkalâde ile 
beraber masarifi sairenin idaresi için Hazinei Celileye tevdii, ve senei 

atiyeden itibaren sair lâzımülicra olan tedabiri ısîahiyei maliyenin itti
haz ve icrası esbabının takip ve istikmali ve üç ayda bir devairi müta-
al l ikas iyle Hazineden hesap alınarak bir hulâsai hesabiye tanzim ve tak
dimi için nezdi âlide tensip Duyurulacak 'bir reis i l e devairi mütaallika 
memurininden altı azadan mürekkep bir komisyonu mahsus teşkili mu
vafık olmasiyle berveçhi maruz tatbikat ve icraatına iptidar olunması 
ve erbabı maaştan vergiyi şahsi ahnmıyacağından ve sinini sabıka ba
kayasının sinini mezkûre düyununa karşılık ittihaz olunmasından dolayı 

karşılıksız kalacak bir milyon 'üç yüz bin ve evvelki mazbatai abidane-
mizde muvazene açığı olarak gösterilen sekiz yüz on altı bin l ira ki 
ceman iki milyon yüz on altı bin l ira ile ihdas olunacak varidat aksa
mından senenin üç mahı mürur etmesinden dolayı tenakus edecek miktar 
iç in bir çare ve tedbir ittihazı i le peyderpey arzı hâkipayı âli kılınması 
ve Rumeli Vilâyatı Selâsesi düyunu hakkındaki karar kemakan bakî 
o lmak ve onlara başkaca bir karşılık bulunmak üzere sinîni sabıka em
vali tahsilatının sinîni mezkûre düyununa hasrı i le senei haliye emvali 
tahsilatından düyunu sabıkaya akça tediye olunmaması hakkındaki mu
karreratm muhafazası tezekkür olunmuştur. Balâda arz olunduğu veçhile 
varidatı riisumiyenin temini hüsnü cibayeti i l e tezyidi esbabının istik
mali zımnında Rüsumat Emini Hasan Fehmi Paşa'nın- riyaseti altında 
ha iradei senİyei cenabı hilıâfetpenahi b i r komisyon teşekkül ederefc 
ifayı vazifeye iptidar eylemiş olduğu gibi Orman ve Maadin İdaresinin 

T . ı c. a F . 17 
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terakkiyatiyle Hazinei 'Celilerim bihakkın istifade edebilmesi esbabının-
tetkiki ve (Memaliki Şahanede ticaret ve ziraatın terakkisi zımnında 
levayihi lâzimenin tanzimi ve Posta ve Te lgra f idarelerimin ıslahı içİn-
teşkili arzolunan komisyonlara flâyinİ lâzımıgelen zevat intihap edilerek 
evvelce ba mazbata arz ve istizan edilmiş ve Maadin Taharriyatı (Ni
zamnamesi bittadil mukaddemce arzı huzuru âli kılınmış olduğu ve 
mukarreratı vakıanın takibi zımnında teşkili lüzumu arzolunan komis
yonun teşkili menutu reyi zerrini isabetrehini hazreti padişahi bulundu
ğu ve Dahiliye Nazırı Paşa mileli gayri müslimeden nüfus başına ell i ku
ruş 'bedeli askerî alınması mukarrerat cümlesinden ise de efradı mer-
kumenin IDevletçe silki askeriye kabul olunacağı ilân olunursa bunlar» 
hizmeti askeriyeye girmiyerek ell i kuruşa bedel efradı müsiime gibi 
kırk elli lira bedeli nakdî verecekleri ve bundan mebaliği külliye hasıl 
olarak varidatın tezayüdünü istilzam edeceği reyinde bulunmuş olduğu 
muhatı ilmii âli buyruldukta olbapta ve katılbei ahvalde emrü ferman 
hazreti veliyülemin efendimizin di r. 

14 rebiyülâhır 1323 ve 5 haziran 1321 

Iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Meclisi Mahsusu Vükelâmın işbu mazbatası manzum âli buyuru-
larak mucibince ifayı muktezası hususuna iradei seniyei cenabı hile-
fetpenahi şerefmütaallik buyurulmuş ve evvel ve ahır tebliğ olunduğu 
üzere muvazenei maliyece intizamı tam husulü matlubu âli bulundu* 
ğundan mukarreratı vakıanın ve lâzimülittihaz tedabirin takibi zım-
mnda keyfiyet tezkerei hususiyei sadaretpenahilerîyle de arz ve istizana 
olunduğu veçhile (Maliye Komisyonu Alisine havalesi ve orman ve ma
adin ile posta ve telgraf varidatmın ve ticaret ve sanayiin temini t « -
rakkiyatı esbabını tetkik için teşkil olunacak komisyonlara ge l ine» 
taallûku maslahat mülâbesesiyle bu işlere dahi mezkûr Maliye KotmV 
yomunda bakılarak ait oldukları devairden münasip görünen «evatu* 
mezkûr Maliye Komisyonu Alisine memuriyeti intizam ve sürati cere
yanı umuru müstelzim olacağından bu cihetin ve Mal iye Komisyonu 
Heyetine İlâveten intihap olunacak zevatın ilk Meclisi Vükelâda karar
laştırılarak ba mazbata arzedilmesi ve nüfusu gayri müslimeden alır 
nacak (beddii askerînin Meclisi Vükelâca ekseriyetle verilen karar ve&* 
hile istifası ve yüzde üç gümrük resmi munzammının bir an evvel isti
fası esbabının İstihsali cümlei .emrü fermanı hümayunu cenabı padişa-
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hidten bulunmuş olmakla ve Maden Nizamnamesi işi hakkındaki müta
lâa! seniyei mülûkâne derdesti tebliğ bulunmakla olbapta emrii ferman 
hazreti veliyülemrindir. 

18 rebiyülâhır 1323 ve 9 haziran 1321 

N o : 7 3 — V e r g i y i şahs i h a k k ı n d a T a l i m a t 

16 cemaziyelevtıel 1323 

(Madde 1 — Dersaadet'te ve bilcümle vilâyat ve liva ve kaza ve 
nahiye merakizi olan şuhur ve kasa'batta mütemekkin olup tebaai Dev
leti Aliyeden bulunan ve Hazinei Devletten ve tekaüt sandıklariyle Ev
kaf ve Maar i f ve Düyunu Umumiye Sandıklarından ve Ziraat 'Banka
sından hiç bir nam ile maaşı muhassaslar bulunmıyan k'âffei ahaJi yir
mi yaşından bed ile yetmiş yaşına varıncıya kadar şahsi vergi i le mü
kelleftir. 

Madde 2 — Şuhur ve Kasabat ahalisinden olup da münhasıran 
ziraatle temini maişet eyliyenlerin ve sinni mükellefiyete dahil olduk
ları halde tahsili ilim ile meşgul bulunan mekâtibi tâliye talebesine ve 
medrese nesin olan talebei ulûmun ve mahalle imamlariyle papas ve 
rahiplerin ve mefluç ve ımuk'at ve iki gözlerinden ama ve kârü kisbe 
muktedir lolmıyacak derecede malûl bulunan acezenin birinci sınıfat 
dahil olanları şahsi vergiden müstesnadır. 

IMadde 3 — Nüfusu mükellefeden istifa olunacak şahsi vergi ber-
veçhi âti sınıflara taksim edilmiştir : 

Kuruş S ın ı f 

AS ] Kaza merkezlerindeki zürram gayri esnaf ve sai reden 
KB5 1 j> Liva » » » » » 
35 j Vilâyet » » > » » 
7Q "] Kazalarda çiftlik sahipleriyle toptan ticaret edenlerden 

İSO 2 [ Livalardaki > > > » » 
200 ) Villâyetlerdeki » » > » » 
400 3 Ağniyadan 

Madde 4 — Dahili sinni mükellefiyet olan müslün ve gayri mus
lini tebaaİ şahanenin mahalle itibariyle nüfusu zükûru adedini mübey-
yin nüfus idarelerinden her 'üç senede bir defa olmak üzere teşrini-



260 

evvel iptidasında verilecek defterler üzerine emlâk ve .temettü vergile
rinin tarh ve tadilinde müttehaz usule tevfikan mükellefinin sanat ve 
hüviyetleri ttâyin ve müetesniyatı tefrik edilerek muayyen lolan üç sı
nıftan birine ithal edilmek üzere şahsi vergi tarhla zikrolunan defterin 
haneİ mahsuslarına İşaret olunacaktır. 

(Madde 5 — Henüz ,tahriri icra olunmıyan veyahut kısmen tahrir 
olunan mahallerde nüfusu Hükümetçe malûm ve mukayyet olanlar ın 
kayıttan ve ledelhace mahallât heyeti ihtiyariyesiyle muhtarlardan 
icrayı tetkikat ve tahkikat edilmek suretiyle ve malûm ve mazbut ol
madığı takdirde mahallât heyeti İhtiyarİyesiyle muhtarlardan alınacak 
musaddak defatir üzerine nüfusun adedi mümkün mertebe tâyin ve su-
nufu tefrik edilerek ona göre muamelei tarhiye icra kılınacaktır. 

Madde 6 — Her .«ene dâhili sin teklif olanların ve o sene vefatı 
vukuhulanlann ve s-inni mükellefiyeti ikmal edenlerin esamisini mü-
beyyin nüfus idareleri tarafından ita 'olunacak defter üzerine muamelei 
tarhiye ve terkiniye İfası Dersaadet'te Dersaadet Tahr i r ve Vergi Tahsil 
idaresince ve tafrada mal kalemlerince tahkikatı muktaziye ifa ve es
babı mucibe dermeyaniyle Meclisi Maliye ve Mecalisi idarenin tasdİ-
kına iktiran ettirilmesine vabestedir. 

Madde 1 — Maddei sabıka mucibince tanzim olunacak defterde 
esamisi muharrer 'mükellefin için Dersaadet'te Tahrir ve Vergi Tahsil 
İdaresinden ve taşraca mal memurları tarafından ayrı ayrı birer va
raka! ihbariye tanzim ve kânunuevvelin iptidasına kadar Tahsil i Em
val 'Nizamnamesinin otuz birinci maddesinde muharrer usule tevfikan 
tebliğ olunur. Varakai ihbariye tebliğ olunan şahsın b i r itirazı olduğu 
halde tebliğ tarihinden itibaren on gün zarfında Dersaadet'te Maliye 
iNezaretine ve taşrada bulunduğu mahallin en büyük mülkiye memu
runa ba istidaname müracaat edip Dersaadet'te Meclisi Maliyece ve 
taşrada mecal isi idarece bilûmum vergilerin tadili hakkında müesses 
olan nizama t ve mukarrerata tevfikan tetkiki keyfiyet i le sınıflarında 
ipka veya tenzil edilmek veyahut bütün bütüne müstesna tutulmak üzere 
şubat iptidasına kadar itası karar olunur. Bu karar lar kati olup ihbar
namelere on gün zarfında itiraz vukubulmadiğı halde dahi ihbar olunan 
miktarı kespi katiyet eder. 

Madde 8 — Birinci sınıfa dahil olan mükellefinden mefluç ve muk'at 
ve iki gözlerinden âmâ bulundukları halde kendilerine şahsi vergi 
tarhedilmiş bulunan veyahut muahharen duçarı malûlinı olanlar, veya 
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ehli kuradan ve zürra ve nizanıen müstesna olanlar her ne vakit olursa 
olsun mahallelerinden veyahut bir daîrei resmiyeden meccanen veri
lecek birer tasdik ilmühaberleriyle müracaatlarında Dersaadet'te Tah
rir ve Vergi Tahsil İdaresince ve taşraca mal kalemlerince tahkikatı 
muktaziye icrasiyle mütalâai lâzime dermeyan olunduktan sonra mec
lislerce bittetkik verilecek karar üzerine istisna olunurlar. 

(Madde 9 —• B i r mahal ahalisinden olup da diğer mahalde sakin 
bulunanların şahsi vergileri bulundukları roahallerce tarh ve istifa 
olunur. Şu kadar ki vergiyi şahsiden müstesna olan mahaller ile Vilâyatı 
Şahane ahalisinden olup da Dersaadet'te veyahut Dersaadet ve vilâyat 
ahaılisimden olup da raemariki ecnebiyede bu'lunan eşhas markalı re*sle-
rince dâhMi teklif edilerek vergileri Tahsili Emval Nizamnamesine tev
fikan istifa edileceği gibi şehir ve kasaba ashabı emlâkinden olup da 
kurada ihtiyarı ikamet edenler dahi şehir ve kasabanın hangi mahal
lesinde mukayyet iseler oraca dâhili teklif dhınurlar. 

Madde 10 — Mektum kalan nüfusun şahsi vergisi işbu verginin 
tarihi ihdasından İtibaren bilhesap istifa kılınır. 

Madde I I —• Mevaddı .sabıkada beyan olunduğu üzere tevziatın 
icra ve tadilâtın ikmalini mütaakıp her mahalde şahsi verginin miktar 
ve sunufu tahakkuk edeceğinden kaza mal kalemlerince behemehal mart 
iptidasında sunuf üzerine mürettep olmak üzere «2» numara işaretiyle 
numunesi merbut b i r kıta tahakkuk cetveli imlâ olunarak livaya ve 
livaca dahi mülhak kazalardan alınan cetvellerle merkez kazası için 
tanzim edilecek cetvel üzerine her kazanırı miktarı tahakkukatını gös
terir surette {$ ) numaralı İşaretiyle numunesi merbut bir liva cetveli 
imlâ ederek nihayet nisan iptidasına kadar Hazirıei Celileye gönderi
leceği gibi işbu cetvellerin birer sureti mupaddakası da tabi oldukları 
vilâyata irsal kılınacak ve Dersaadet ahalİi mükellefesine tarholunan 
şahsi verginin sunuf üzerine tahakkukunu müş'ir bir defterde Dersaadet 
Tahrir ve Vergi Tahsil İdaresince bittanzim ita olunarak vrlâyattan ge
len cetvellerle birleştirilip nihayet eylül gavesinde Tahsilat idaresince 
bir cetveli umumî tanzim ve Babıâl iye takdim kılınacaktır. 

Madde 12 — Şahsi vergi miktarı her sene bir suretle tahakkuk ve 
cetvelleri tanaim olunduktan sonra Dersaadet'te Tahrir ve Vergi Tahsi l 
idaresince ve taşrada imal kalemlerince işbu verginin tahakkukat ve 
tahsilatını ve vukuat muamelâtını câm» olmak üzere (4) işaretiyle raü-
mıınes! merbut deftere devairi tahsil iye üzerine miktarı tahakkukat 
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hemen kaydedilerek mütaakıben tahsilat ve vukuat muamelâtı munta
zaman yürütülecek ve cedavili şehriyede ve hesabatı maliyede açılacak 
hesabı mahsuslara da keyfiyet tahakkuk ve .tahsili terkim edilecektir. 

Madde 13 — Uç ayda bir kere kazalarca şahsi vergiden vukubulan 
tahsilatın nevi ve mekadirini mübeyyin '(S) numara işaretiyle numunesi 
merbut birer cetvel tanzim olunarak livaya ıgönderilecek ve livaca dahi 
her üç ayda bir kere kazalardan alacağı cetvellerle merkezi kaıza cet
velini cem ve terfik ederek (6) numara işaretiyle merbut bir cetvel tan-
zimiyle ıHaızinei Celileye irsal olunacağı gibi Dersaadet Tahr i r ve Vergi 
Tahsil İdaresi dahi tahsilatı vakıayı havi üç ayda bir kere b i r cetvel 
tanzimiyie Tahsilat İdaresine ita edecektir. 

{Şahsi verginin sureti istifası 

'Madde 14 — Şahsi vergi her sene martının birinci günü vacibülifa 
olur ve senenin birinci üç ayı zarfında defaten tahsil olunur. 

Madde 15 — Dersaadet'te Tahr i r ve Vergi Tahsil İdaresi ve taş
rada imal memurları tarafından şubatın on beşine kadar her mükellef 
için (1) numaraılı numunesine tevfikan tahsil olundukça tahsilatı dahi 
kaydedilmek ve her sınıf için başka renkte bulunmak üzere bir vergi 
tezkeresi tanzim ederek mart iptidasına kadar tahsildarlar vasıtasiyle 
tevzi eder. 

Madde 16 — Her şahsı mükellef emvali gayri menkule bey ve 
ferağ ve intikalinde ve icar ve isticarında ve mürur tezkeresi pasaport 
ahzında vergiyi şahsiden deynini tediye etmiş olması lâzımdır. Tediye 
etmemiş ise hususatı muharrereye mütaallik muamelât tediyei deyn 
etmesine kadar tehir olunur. 

Madde '17 — Şahsi vergi tahriri icra edilen mahallerde Tahsili 
Emval Nizamnamesine tevfikan tahsildarlar ve henüz tahrir olunmıyan 
yerlerde teamülü kadim veçhile vücud vesaiti tahsiliye marifetiyle tah
sil olunur. Şahsi vergiyi tahsile memur olanlar ve doğrudan doğruya 
mal sandığına teslim olunmuş tee mal kalemi akçenin kabzolunduğunu 
ve kayd'olunduğu yevmiyenin tarih ve numarasını tezkerelerdeki hanei 
mahsuslarına işaretle zirini tahtim edecektir. 

Madde 18 — Şahsi verginin cibayeti masrafı olmak üzere yüzde 
beş tahsis kılınarak bunun yüzde iki buçuğu masarifi tarhiye ve hesa-
biyeye ve yüzde iki buçuk kuruşu doğrudan doğruya vergi tahsilatı 
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N o : 7 4 — A ş a r N i z a m n a m e s i 

18 rebiyülâhır 1323 ue 9 haziran 1321 

FASLI E V V E L 

n sureti isdfası hakkındadır. 

Madde 1 - - Üşür mahsulâtı arziyeden istifa olunur. 

Madde 2 — Şehir ve kasalba ve karyelerde kâin hanelere muttasıl 
•ve etrafı duvar veya çit veyahut alâmeti tfarikai saire ile muhat ve hane 
avlusundan madut bulunan dokuz yüz on dokuz yeni arşın murabba-
indan yani bir atîk dönümden noksan mahallerin mahsulâtından üşür 
alınmaz. 

Madde S — Hataıp ve kömür alelıtlak üşürden müstesna olduğu 
gibi sebze ıtlak olunan mahsulâttan taraveti zail olduktan sonra ekil 
ve istimale salih olmıyan ve salamura olamıyan ve bostan ıtlak kılın* 
mıyan milhiye ve ebegümeci ve semizotu ve salata ve marul ve pırasa 
ve ıspanak gibi mahsulât dahi üşürden müstesnadır. Ancak salamuraya 
salih o lan ve müddeti medide hali taravette devam eden her nevi seb
zeden üşür alınır. 

İMadde 4 — Araczİ Kanunnamesinin yüz yirmi yedinci maddesinde 
beyan olunduğu üzere alelûmum mahsulât ve mezruatı arziye nerede 
harman olunursa olunsun herhangi karye hududu dahilindeki arazide 
nâbit olmuşsa aşan o karyeye aittir. Şu kadar ki yetiştiği arazinin tabi 
olduğu karyeden başka mahalde harman edilen mahsulât ve mezruat 
heyeti ihtiyariye tarafından demet veçhile tadat veyahut takdir ve tah
min edilerek aslhalbı yedine sureti hali mübeyyin1 ilmühaber ita olu
nur. Yaylak ve kışlak bedelâtı üşriyesiyle beşinci maddede beyan olu
nan saz üşrü hakkında dahi bu veçhile muamele olunur. Hiç bir karye 
dahilinde itibar edilmiyen yaylak ve kışlak ve sazlık üşürleri kem a kân 
ayrıca' idare ve ihale olunur. 

Madde 5 — Sahibi olmıyan göller içinde ve kenarlarında nâbit 
olan sazlar ve kezalik sahibi olmıyan ormanlarda hasıl olan kereste 

hakkında cari nispet kaidesine tevfikan devairi tahsilİye üzerine tah-
sildarana tevzi edilir. 

Madde 19 — işbu talimatın icrasına Maliye Nezareti memurdur. 
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ile saz mahsulâtı miriye ai t olup başkaca İdare olunur. Sahib i uhdesiöda-
bulurran «göllerde basıl olan sazlar i le kezalİk ashabı uhdesinde bulunan 
ormanlarda basıl olan her nevi mahsulâttan üşür alınır. 

Madde 6 — Uşrü mahsulün vezin ve tekyiliyle aynen veyahut es-
say ı tahsilinde hasıl olacak muvafakat tarafeyne göre bedelen alınıp 
fakat bazı mahsulâtın sureti tâşİri nizamatı mahsusasına tabi olduğu 
gibi bazısından tahmin ve takdir i l e üşür alınmak ve bazısının üşrü 
dahi mutlaka bedelen istifa kılınmak Trriheannil olduğu cihetle bunların-
kavaidi tâşiriyeleriyle hangilerinden bedelen üşür almak lâzımgeleceği 
işbu nizamnameye müzeyyel (d) numaralı tarifnamede gösterilmiştir. 

Madde 7 — Tahmin üzerine tâşir olunacak olan mahsulâtın mik-
tarınca beynettarafeyn uyuşuîamadığı halde vâki olacak müracaat 'üze
rine mahsul meydanda iken kaza meclisi İdaresince erbabı vukuf ve it i
mattan iki muhammin bittahlrf tâyin ve izam olunacak ve tarafeyni 
bunların rey ve kararına razı olmadıkları halde meclisi mezkûr âza
sından mahalline İki zatın dahi izamiyle İcra olunacak tetkikat üzerine 
meclisi mezkûrca verilecek karar kati olacaktır . Şu kadar ki işbu mu* 
hammin ve azaların mahsulün kaldırılması mü tefim il ve muktazi olan 
zaman içinde derhal gidip ifayı vazife eylemeleri lâzımdır. 

Madde 8 — Üşrü bedelen alınmak lâzımgelen mahsulât idrak et
tikçe meclisi idarei kazada rayiç beldeye tevfikan kat'ı f iat olunarak, 
tanzim olunacak mazbatanın hrfziyle bir sureti rausaddakası kazada 
kaymakam ve merkezi livada mutasarrıf tarafından zabıta vasıtasıyla 
mahsulün bulunduğu köyün ihtiyar meclisine ve bir sureti musaddakast 
dahi lâşarı deruhte eden mültezimine ve emaneten idaresi halinde mal 
memuruna tebliğ olunur. 

Müstakilen idare olunan l ivalar ile vilâyetlerin merkezi olan, ka
zalar mahsulâtının fiatı nval memurunun bahriren ihtarı üzerine bele
diye meclîslerinde takdir olunup belediye meclisinin mazbatası meclisi 
idarei liva ve vilâyette hıfz ve bir sureti berveçhİ muharrer alâkadar 
o fanlara zabıta marifetiyle tebliğ olunur. Bu yolda verilecek karar* 
razı olmıyan taraf mazbatanın tarihi tebliğinden itibaren on gün zar
fında itirazatını mübeyyin tanzim edeceği' arzuhal ile bir suretini fiat 
kazada takdir olunmuş ise kaymakama ve livada takdir olunmuş ise 
mutasarrufa ita etmİye mecbur ve bu müddetten sonra vukulbulacak itira-
zat gayri mesmudur. Verilecek arzuhalin sureti nihayet üçgün zarfında 
diğer tarafa bittebliğ b i r hafta müddette anın dahi vereceği cevapname 



zikrolunan arzuhal ve mahfuz olan mazbata ile birleştirilerek kazadan 
tabi olduğu mutasarrıflığa ve livadan makamı vilâyete ba tahrirat tak
dim ile meclisi idare* Ura' veya vilâyetçe teücikatı lâzime bil icra ol-
bapta verilecek karar ı kati ve lâyefcefgayyer olmak üzere mahall ince 
kat\>lunan f iat tasdik veya .tadil ve tezyit edilir. Müstakiien idare olunan 
mutasarrıflıklar i le vilâyet merkezlerinde belediye meclisinin karar ına 
itiraz vukuunda arzuhal doğrudan doğruya mutasarrıflık ve vilâyet 
makamına .takdim olunacağı gibi tebligatı Iâzime dahi meclisi idarei 
liva ve vilâyet marifetiyle icra kılınır. Yalnız ahali veya mültezim ta* 
rafından verilecek arzuhaller Damga (Kanununa tabi olup işbu takdiri 
fiat hususuna mütaallik evrakı saire puldan müstesna olduğu gibi mu-
karrerat ve tebligatı mezkûreden dolayı hiç bir taraftan harç ve resim 
alınmaz. 

Madde 9 — Zürra bir kasabanın zahairi üşriyesini o kasaba da
hilinde ve bir köyün zahairi üşriyesini o köyde vâki üşür ambarına ve 
koyun ambarı olmadığı halde o köyün hasılatı üşriyesini dahi harman 
mahallinden itibaren nihayet bir saat mesafede bulunan üşür ambarına 
kadar meccanen nakletmek ve köy ambarlarında teraküm edecek asar 
zahairind mahallî meclisi idaresinden beher kili cedit için katedilecek 
fiat i le civarda en karip bulunan kasaba ve iskeleye götürmek i le mü
kelleftir. Şu kadar ki zahairi mezburenİn her sene kasamdan evvel 
nakledilmesi lâzımgel^p şayet ziraatleri tatil olunmamak için kasımdan 
sonraya bırakılması ahali i kura tarafından .talep olunur ve o yolda 
mültezim yedine ihtiyar meclisi tarafından bir mazbaıta verilirse ot 
halde teşrinisani gayetine kadar nakline ahali mükellef olup teşrini
saniden sonra işbu nakil maddesi mutlaka ahalinin rızasına menutrur. 

Madda 10 — Muaşşire haber verilmiyerek tarladan ve harman ye
rinden kaldırılan ve her ne suretle olursa olsun üşrü verilmemek üzere 
ketmedilen mahsulat kaçak addolunup miri için iki kat üşür al ınır . 
Aşar ihale olunmuş bulunursa nısfı mültezime ve muhbiri varsa nısfı 
diğerinin yarısı dahi muhbire verilir. Mahsulün üşürden kaçırıldığını 
sahibi i t i raf etmezse mahkemeye müracaat olunur. 

F A S L I SANI 

Aşarın müzayede ve ihalesi hakkındadır. 

Madde 11 — Aşar varidatı alenen bilmüzayede takarrür edecek 
bedeli nakdi i l e b i r senelik olmak üzere maktuan ihale olunur. Yaln ız 
zeytin üşrünün İki seneliği ihale olunmak caizdir. 
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Madde 12 — Varidatı iftariyeyi iltizam edenler ile onlara kefalet 
eyliyenlerin tebaad Devleti LAIiyeden bulunmaları ve yirmi yaşım ikmal 
etmiş olmalar ı ve Kanunu Cezanın yüz sekizinci maddesi mucibince 
muayyen olan aşarın miktarından ziyade b i r şey ahz ve istihsal etmek
ten dolayı mahkûm olmuş veyahut diğer bir cünha ve cinayetten dolayı 
bir sene hapsolunmuş ve ona muadil bir ceza görmüş kesandan bulun-
mamalar* meşruttur. 

Madde 13 — Meclisi beledî ve ticaret ve ziraat odaları reis ve 
âzasiyie ketebesinden maada mülki ve askerî ve herhangi sınıfa men
sup olursa olsun tarafı Devletten mansup bilûmum memurin ile me
cali? ve mahakim azasının ve ketebeİ aklâm ile hademei Devletin ve 
bunların mazullerinden dahi mazuliyet maaşı artanların gerek doğru
dan doğruya ve gerek bilvasıta aşar iltizam etmeleri ve mültezimlerle 
aleni ve hafi şirket akdeylemeleri ve mültezimlere kefalet eylemeleri 
memnudur. Bu anetnnuiyet mecalis ve mahakim âzasiyie ketebei ak la 
nım evlâdına ve ekarrbinden menfaat ve ticaretleri kendileriyle müşterek 
olanlara da şamil olup fakat bunların hane ve idareleri müstakil ve 
kendi emlâk ve servetleriyle teminat itasına muktedir olan mütaallikatı 
aşar iltizam ve mültezimlere kefalet edebilirler. Memnu olanlardan 
hafiyen ve namı miüstear i l e aşar aldıkları, ve mültezimlerle iştirak ey
ledikleri tahakkuk edenler memuriyetlerinden tardolunmakla beraber 
hemen ihale feshile diğer tal ibine. ihale veya emaneten idare olunur 
ve bundan dolayı Berettüp eden zarar ve ziyan ve fark kendilerine ve 
kefillerine tazmin ettirilir ve hilafı memnuiyet bunlara 'aşar iltizamına 
bilerek müsaade eden memurin hakkında dahi muamelei kanuniye icra 
kı l ınır . 

Madde 14 — Aşardan zamanı tediye hulul etmiş deyni bulunan 
mültezimin ve küfelâsı tediyei deyn etmedikçe Devlet memuriyet ve 
hizmetine tâyin olunmıyacağı gibi mültezimler muamelâtı tâşiriyenin 
devam ettiği müddetçe hu lu l etmiş tek&skten borçları bulunmamış ve 
hatta tekasiti âtiyeyi dahi vermiş olsa memuriyet ve hizmete giremezler. 

Madde 15 — Hububat 'aşariyle onun meyamnda satılan mahsulâtı 
saire aşarının vilâyet ve liva ve kaıza ve nahiyece toptan müzayede ve iha
lesi külliyen ve katiyen memnudur. Kurayı ımüteaddidenin timar ve diıvan 
ve kalem unvanlariyle birleştirilmesi dahi memnu olup emri ihale ve 
müzayede mutlaka karye karye icra olunur. Ancak işbu nizamnamenin 
otuz 'üç ve otuz dördüncü maddelerinde muharrer esbaba mebni arazisi 
mülasık ve mahlut olan ve müteferrikan talibi çıkmıyan bazı köylerin 
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mezkûr maddelerde beyan olunduğu suretle birleştirilerek müzayede ve 
ihalesi caiz olduğu [gibi palamut ve afyon ve harir ve zeytin asarı i le 
meyan kökü ve halı (ve 'bu kabilden olarak hububattan bittefrik ayrıca 
ve toptan satıl agelen baza mahsulâtın kaza kaza veyahut sancak üzerine 
müzayede ve ihalesi caiz olur. 

Madde 16 —< Sebze ve meyve ve kavun ve karpuz gibi erken ye
tişir mahsulâtı külliyetli olan kasaba ve köylerde bu mahsulâtın ve 
üzüm ve mısır ive pamuk ve pirinç gibi geç yetişir mahsulâtı çok olan 
mahallerde dahi hasılatı mezkûrenin köv üzerine ayrıca müzayede ve iha
lesi caizdir. ıNerelerin sebze ve meyve ve üzüm ve mısır mahsulü hu veçhi
le tefrik olunarak müzayede ve ihalesi lâzımgeleceği işbu nizamnamenin 
neşrini mütaakıp mecalisi idarei kazadan ba mazbata livalara ve liva ve 
vilâyetlerce tetkikat icrasiyle kezalik ba mazbata Hazineye (bildirileceği 
gibi âfciyen dahi 'bazı mahallerde üzüm ve ımısrr ve afyon ve palamut ve 
saire mahsulâtının tefriki veyahut müteferrikan ihale olunan bu mİ-
si l lü aşarın hububat ile birleştirilmesi Iâzımgeldiği halde kezalik mec
lisi idarei vilâyet mazbatasiyle Hazineye malûmat verilir. 

(Madde Yi — Bazı mahallerde görülecek lüzuma mebni biıliş'aır 
Hazineden alınacak mezuniyet üzerine hububat aşarının kısmen veya
hut kamilen ayniyat üzerine yani mültezimlerden bedeli ihale olarak 
malûmülmiktar zahire almak şartiyle ihalesi caizdir, i şbu ayniyat hınta 
ve sadır i le İdarei askeriyece lüzumu olabilecek mahsulâttan ibaret ola
caktır . 

Madde 18 — Her sene iptidasında vilâyet dahilinde bulunan ku
ranın adedine 'göre vilâyet merkezlerinde işbu nizamnameye merbut 
«6» numaralı numune mucibince koçanlı mezat pusulaları tabettirilerek 
kazalara gönderilip ve kazalarda dahi derhal köylerin esami ve bede-
lâtı sabıkası maddei âtiye mucibince tâyin olunan vakti müzayedenin 
hululünde meclisi İdarei kazada alenen müzayedesine bed*bl«nur. 

Madde 19 — Her kazada hububat aşarının ve işbu nizamname mu
cibince hububattan bittefrik köy koy ayrıca ihalesi mücaz olan sebze 
ve meyve ve üzüm ve mısıır ve pamuk ve pirinç mahsulâtının ve kezalik 
hububattan bittefrik toptan ihalesi icaiz olan afyon ve palamut ve zey
tin ve saire asarının müzayede ve ihale müddetleri mebde ve münte-
h a l a n gösterilmek ve hububat ve sebze ve sairenin müzayede müddeti 
yirmi ve ihale müddeti on günden dun olmamak ve afyon ve palamut 
ve sairenin müzayede müddeti kezalik yirmi günden dun olmayıp bun-
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I&rın yirmi dokuzuncu madde mucibince karardade keşidesinden sonra 
yevmi ihalesi muayyen bulunmak üzere işbu nizamnamenin ıneşrinî roüV 
taakıp mahatlerince tâyin olunup ba mazbata merkezi vilayet ve livayaı 
iş'ar olunarak oralarca tetkikatı liâzime badelifa bir kıta cetveli villâ* 
yet meclisi idaresi «nazbatasiyle Hazineye irsal i le defteri mahsusuna 
kaydolunur ve Sâyini müddet hususunda mahsulün erken veya geç ye
tinmesine İ t ibar ve müddeti mezkûre her kaza kurasının adedine ve asa
rının miktarına göre tahsis kılınır. 

Şayet bir sene mahsulün zamanı idraki evvel hulul etmek mülâbe-
sesiyle müzayede ve iha/ltenin bir müddet evvel icrası iktiza ederse key
fiyet telgrafla kaza ve liva ve vilâyete ve Hazineye iş 'arolunacağı gibi es
babı tabiiye v e zaruriyeye mdbni müzayede ve ihale müddetlerinin tem
didi lâzım geldiği halde kezalik telgrafla liva ve vilâyet ve Hazinei Celile-
ye bildirilir, işbu temdidi müddet on beş günü geçmemek üzere yalnız 'bir 
defa icra olunabilir . ¡Bu veçhile evvelce Hazineye kadar malûmat ve
rilmedikçe müzayede ve ihalenin müddeti muayyenesİnden evvel icra
sından veyahut müddeti muayyenesİnden sonraya tehirinden memurini 
mülkiye ve maliye mesuldürler* 

Madde 20 —- Tâyin olunan vakti '.niizayedenin hululünden evvelce 
her kazanın havi 'olduğu kura aşarının ihalesi için muayyen olan müd
det vilâyet gazetesiyle ilân ettirileceği gibi keyfiyet livasının sair kaza
larına ve münasebeti mevkiiye ve ticariyesi olan civar liva ve kaza mer
kezlerine dahi bildiri l ir ve müddeti iha-le kura ahaJisince de vaktiyle 
malum olmak üzere müddeti ımezkûrenin hululünden bir hafta mukad
dem kaza merkezlerinden her karyeye işbu nizamnameye merbut «2» 
numaralı numunesi mucibince matbu ihbar varakası gönderilerek bun
ların vusulünü müş'ir kura ihtiyar meclislerinden birer ilmühaber a h i 
ile kaza meclisi idaresinde hlfzoluınur. 

Madde 21 — Merkezi vilâyet kazaları asarının vilâyet ve liva .mer
kezleri kazaları aşarının liva ve mülhak kazaları aşarının vilâyet ve 
liva merkezleri kazaları aşarının liva ve anülhak kazaları aşarının kaza 
mecalisi idaresinde müzayedesi icra ve karardade ve ihale işaret ler i 
mecalisi mezkûre huzurunda vali ve mutasarrıf ve kaymakamlar tara
fından terkim olunur. Val i ve defterdarların ve mutasarrıf ve vali mua
vini eriyle muhasebecilerin müzayede ve ihale esnasında lüzum göre
cekleri mahallere de azimetle muamelât müzayede ve ihalenin hüsnü 
cereyanına nezaret edebilecekleri misillû indelicap Mail iye Nezaretinden 
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dahi emri müzayede ve ihaleye nezaret etmek üzere viPâyat ve elviyeye 
v e kazalara memurini mahsusa izam olunur. 

Madde 23 — Telgra f merkezi olan yahut nihayet iki saat mesa
fede telgraf merkezi bulunan nevahi aşarının kaza kaymakam ve mal 
müdürü veyahut ikisinden bir i hazır bulunmak ve kararda de ve ihale 
muameleleri onlar tarafından icra kıl ınmak üzere nevahi meclisinde 
icrasına vilâyetl'erce mezuniyet ita olunabil i r ve hu halde keyfiyet der
hal Hazineye iş 'ar olunur. 

uMadde 23 — Her kazada evvelce tâyin ve ilân olunan müddeti 
ihalenin hululünden lâakal bir hafta mukaddem aşar almak istiyenler 
meclisi idareye müracaat i le iltizam etmek istedikleri köylerin ismini 
tasrih etmeksizin yalnız kaç kuruşluk aşar deruhte etmek istediklerini 
ha â'izuhal beyan edeceklerdir. Müstedİlerin (uhdelerinde bulunan sük-
nalacrmdan ve zürraın taayyüş ve idarelerine kâfi ziraat arazisinden 
maada emlâkin defatiri tahrirİyece olan kıymetleri hini ihaledeki alım 
satım fiat ına göre bittetkik tenzil yahut tezyit i le tadil olunarak kuyudu 
tahririyece de muamelei lâzime i fa olunmak üzere işbu kıymetten yüzde 
onundan maadasının iki katı olarak bir itibarı ımalî takdir olunup em
lâki mezkûre b i r taraftan mahcuz olmadığı halde ol miktara yani elli 
bin kuruş kıymetli emlâk irae edenlerin doksan bin kuruşa kadar pey 
tutulmak üzere defteri mahsusuna kaydolunur ve hiç emlâki olmıyan-
lardan veyahut uhdesindeki emlâk kıymetine göre .tâyin olunacak iti
bar ı maliyeden ziyade aşar almak arzu edenler bulunursa faızlası için 
onlardan kaidei mepsuta dairesinde diğer kefil alınır. Gerek müstedilerin 
gerek kefillerinin uhdelerinde bulunan emlâk kâfi görülmediği ve zirde 
gösterilen miktara muvafık nakit akçe depozito edilmediği veyahut 
«şa r ve emvali saireden miriye vakti- tediyesi hulul etmiş bir deyn ile 
medyun bulundukları halde keyfiyeti arauhalleri zahnna işaretle mec
lisi idarei kaza ımühriyle mühürlenerek ashabın» iade kılınır. Emlâki 
mezkûre için meclisi idarei kazaıca tâyin olunacak kıymeti hakikiye de
recesinin noksan olduğuna itiraz etmek istiyen mültezimin ve küfeîâ 
hululü müddeti İhaleden evvel itiraz ile tashihi madde olunmasını tar 
lep edebilir ler ve bu itiraz üzerine icra olunacak tetkikatta tebeyyün 
edecek hale göre meclisi idarei kazanın ka ran teyit veyahut tadil edilir. 
Uhdesinde takarrür edecek aşar bedeli miktarının sülüsünü nakten de
pozito edenlerden diğer kefil ahzı lâzıragelmez. Ancak böyle depozit» 
î l e aşar iltizam etmek ist i yenlerin serveti nakdiyeden maada emvali 
menkule ve gayri menkuleleri dahi olacağı cihetle ledelhace Ibunlara 
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müracaatla hukuku Hazinenin istifası mümkün olmakla beraber emtia, 
veyahut nakit üzerine kendi maliyle ticaret eder. Tüccar ve sarrafandan 
veyahut ötedenberj iltizam işlerinde bulunarak ifayı taahhüt etmiş 
zevattan olması depozito ile aşar İhalesi hususunda şart İttihaz olunup 
hüviyeti ve haysiyeti itibarı mâruf olmayan ve şunun bunun İşlerinde 
müstahdem bulunan kesanın verecekleri sülüs nispetindeki teminatı nak
diye ile peylerinin kabulü caiz değildir. 'Nakit yerine Hükümeti Seniye-
nİn hamiline ait tahvilâtı tevdi edilmek istenildiği halde ıDersaadet pi
yasası tahkik olunarak tahvilâtı ımerkume ondan yüzde yirmi noksanına 
kabul ve hıtfsolunacaktır. Karyeleri 'aşarını almak istiyen ahali yekdi
ğerine kefili bilmal olmak üzere onlardan başkaca kefil alınmaz. Hi
tamı müzayedede Damga Kanunnamesine tevfikan pullu senet alınmak 
üzere esnayı müzayedede kefalet hususunun evrakı resmiyeden olan 
mezat pusulalarına birterkim1 küfelâya tahtimiyle İktifa ve vakti müssa-
yedede bulunaımıyacak küfelâdan yine pullu olarak senedi muvakkat 
ahz ve istifa kılınır. Depozito akçesi en son taksite mahsup olunur. 

Madde 24 — Maddei sabıkada beyan olunduğu üzere evvelce ken
disinin ve kefilinin miktarı itibarını tahtı tasdika aldırmamış olanların 
müddeti İhale zarfında verecekleri peylerin imeclisİ idarei kaza tarafın
dan hemen tahkik ve takdir olunacak miktarı i t ibara göre kabulü caiz 
olursa da böyle ihaleye başlandığı sırada müracaat eden mültezimin 
ve küfelânın meclis tarafından beyan olunacak miktar» itibara kanaat 
etmeleri lâzımıgelip bu bapta itiraza hakları olamaz. 

(Madde 25 — B i r kaza dahilinde kendisinin yahut kefilinin muta
sarrıf olduğu araziyi teminat olmak üzere irae ile diğer kazadan aşar 
iltizam etmek istiyenler emlâki mezkûrenin bulunduğu mahal mecl is i 
idaresine ha İstidaname müracaat ederek tetkikat ve tahkikatı lâzim» 
icrasından ve emlâk kaydına şerh verildikten sonra tapu idareler ince 
emlâki mezkûrenin kıymetinin yüzde onumdan maadası için ne miktar 
aşar ihale olunabileceğine dair meclisi idareden bir i t ibar ıruazbataa» 
ita olunur. Mültezim iltizam ettiği aşar bedel âtı m ifa izi varsa o n u n l » 
beraber tediye ederek ilişiğini kestiği zaman o kazadan ahzile i rae 
edeceği mazbata üzerine emlâki mezkûrenin kaydına verilen şerh ter
k in olunur. 

Madde 26 — Kefil in emlâkiy!e diğer bir yahut müteaddit kazadan 
aşar iîtiaam edecek olanlar o kazalara kefillerini beraber götürmedik
leri halde «5» işaretle merbut numune mucibince muharrer ve muka-
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velât muharririnden anusaddak bir kefaletnameyi hâmil olmaları lâ-

zımgelir. 

Madde 27 — Maddei sabıka mucibince bir kazadaki emlâk ile di
ğer kazadan aşar iltizam etmek istiyenlerin uhdesinde asar mazbata
sında muayyen miktardan dun asar takarrür edip de mültezimin mu
maileyhim üst tarafı için bir üçüncü kazadan asar iltizam etmek arzu
sunda bulunduğu halde İtibar mazbatası sali'füzızikİI , diğer kaza meclisi 
idaresinde bıfzolunarak sureti musaddakası şirine mültezime ne miktar 
aşar ihale olunduğuna ve daha ne miktar aşar ihale olunabileceğine dair 
zeyil terkim ile mültezim yedine ita ve keyfiyeti itibar mazbatasını ver
miş o lan kaza kaymakamlığına imba olunur. Bu misil lû mültezimler 
teminat i r ae ettikleri mahalden kefalet senedi ahzetmiş oldukları halde 
bu senedin üçüncü bir kazada âlşar iltizamına şamil' olacak surette tan
zim olunmuş bulunması lâzımdır. 

Madde, Sfl — Müzayede lolunan aşara Dersaadet'ten pey vurmak 
veyahut vilâyetlerdeki mültezimlerden bazısına kefalet etmek istiyor* 
ler kendilerinin veya gösterecekleri kefillerin uhdelerinde kıymeti ¿1-
tiaam veyahut tekeffül •edecekleri aşarın derecatına göre yirmi üçüncü 
maddede muharrer kavaide muvafık emlâk ve arazi bulunduğu halde 
emlâki mezkûrenin tamamiyle ifayı taahhüt olununcıya değin âhara 
ferağ olunamaması için kaydı balâsına şerh verildiği veyahut Hazinei 
Celİlenin kabul edebileceği surette diğer teminatı maddiye yani a ş a n a 
sülüsü nispetinde nakit veyahut yine mezkûr maddede gösterildiği 
veçhile piyasa fiatmdan yüzde yirmi noksaniyle hâmiline ait Devlet 
tahvilâtı depozito eylediği halde [Hazinece pey ve kefaletleri tutulur ve 
işbu naktkı son 'taksitlere mahsup olunacağı gibi tahvilât dahi ifayı 
taahhüde kadar iade edilmez. Bunlardan gayrı bir suretle hiç kimsenin 
pey) ve kefaleti kabul olunmaz. 

Madde 29 — Heyeti meclis muvacehesinde icra olunan müzaye
dede bedeli sabık ve esbakma ve senei hal İyen in feyiz ve bereketine 
nazaran haddi lâyıkını bulmuş olan köylere pey vurmuş olanlar bi rer 
birer ımecHse celp i le zam veyahut Veffi yed eylemeleri tekl i f olunup 
zammedenler olursa müzayedeye tekrar devam olunarak peylerini kat 
ile zamdan istinkâf edenlere keffi yed ve imza ettirilir ve rağbetin m-
kıtaiyle müzayede pusulasında keffi yed etmemiş hiç b i r kimse kalma
dıktan sonra müzayede pusulası tellala verilerek şu kadar-kuruşa şim
di 1 karardade çekilecektir diye Hükümet Konağı sofa ve avJusunda nîd* 
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ettirildi-. Bu ilân üzerine bir daha zammeden bulunmazsa pusulanın ye
kûnu hizasına şu kadar kuruş bedel i le kabul eyledim diye bir ibare 
yazılıp tarihi konularak talibine ve talibinin serveti kâfi görülmüş ol
mayıp da kefili varsa ben de kefalet eyledim diye kefi le temhir veya 
Imtea ettirildikten sonra en büyük mülkiye memuru tarafından karar-
dade terkim» kıl ınır . 

Madda 30 — B i r köyün aşarına pey vurupta muahharen gerek ka-
rardadesi çekildiği zaman gerek esniayı ihalede müzayede mevkiinde 
bulunmıyan mültezimlerin hakları sakıt olur. Bunlar ın son peyleri hi
zasına bulunmadıkları tahrir olunarak ziri meclis âızasından iki zata 
tahtim ettirilir. Ah al i i kura kendi köylerine talip oluıp da muahharen 
peyleri üzerine zam vukuu ile keffi yed ederlerse karye muhtariyle 
ihtiyar meclisi âzasından mevkii müzayedede bulunanlara keffi y e d 
ettikleri tasdik ve tahtim ettirileceği gibi müddeti müzayede ve İhale 
yirminci madde mucibince ba vaflakai ihbariye a'halİi kuraya bildiri
leceği cihetle müzayede vaktinde bulunmıyan ahali haklarını iskat et
miş olacağından' müzayede pusulası kenarına gelmedikleri işaret olu
narak zirİ iki âza tarafından tahtim olunur. iKezalik maddei mezkûrede 
beyan olunduğu veçhile münasebeti mevkiiyesi olan civar liva ve kaza 
merkezlerine dahi bildirileceğinden müzayedenin yalnız merkez t a l ip 
lerine hasrolunmayıp diğer mahallerde zuhur edecek t a l i p l e r i n telgrafla 
bildiri lecek peyleri kabul ve müzayede pusuliasma zam ve ilâve i le kar
şılıklı müzayedesi icra ve otuz beşinci maddenin hariçten zuhur edecek 
talipler hakkındaki ahkâmı umumiyesine tevfikan muamelei lâzime ifa 
kılınır. 

(Madde — Bi r gün içinde karardadesi çekilmiş ne kadar karye 
varsa akşamı köylerin esamisiyle bedeli müzayedesi b i r pusulaya ya--
zılarak Hükümet Konağı kapısının dışarısına herkesin görebileceği b i r 
mahalle yapıştırılır ve karardadesi çekilmiş olan bir karye aşarına tek
ra r «anı için eyyamı resmiyei tatiliye müstesna1 olmak üzere karardade 
pusulalarının talâkından itibaren ikinci günü akşaıma kadar müddet 
olup bu müddet zarfında yani karardade çekildikten kırk sekiz saat 
İçinde yüzde üçten noksan olmamak üzere zam kabul ile müzayede tek
rar açı l ı r ve bu suretle müzayedesi .tekrar acıtan bir karye aşarına 
zamanedenlerin peyleri munkati olduktan sonra zamdan istinkâf eden 
tarafa, keffi yed ve kabul eden tarafa kabul ve her ikisine tahtim ve 
son talipten kefil alınmış ise ona dahi tastık ettirildikten sonra yine 
tellala nida ettirilerek tekrar karardadesi tahrir olunur. 
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Hır karye aşarına mezkûr iki gün zarfında birkaç defa karardade 
çekildikten sonra yüzde 'üç ve daha ziyade zam ile müaayede tekrar 
açıldığı halde berveçhi meşruh muamele edilir. Müzayedenin her kaç 
defa olu* ise olsun tekrar açılması yüzde üçten noksan olmamak üzere 
zam vukuuna ımenuttur. Ancak müzayede bu suretle açıldıktan sonra 
tekrar karardade tahrir olununcıya değin her mültezim az çok istediği 
miktar zam edebilir. İşbu yüzde üç zam için muayyen olan iki günün 
mebdei ilk karardadeye mahsus olarak talik olunacak varakada mün-
deriç tarilı gününün akşamından yani saat on birinden muteber olup 
puslaya kaç defa karardade çekilir ise çekilsin işbu mebde tahvil olun> 
maz yani ikinci müzayede zikrolunan iki günden ziyade devam eyli-
yemez. Itvalei katiye dahi ikinci günü akşamı saat on birde icra olunup 
talip zuhur etsin etmesin ondan evvel ihale olunamaz. 

Madde 32 — Karand'adesi çekilen karyelerin ikinci günü akşam 
üstü İsimleri ile bedeli müzayedeleri meclisi idarei kazadaı ve cümle mu
vacehesinde alenen kıraat olunduktan ve tellâla nida ettirdikten sonra 
ıbu karyelerin aşarına şayet yüzde üç ive daha ziyade zammeden bulunur 
ise ihaleleri ertesi güne tehir olunmamak üzere o akşam derhal müza
yedeleri icra ve ikmal olunup ve peylerin kaf iyle müzayedeye katiyen 
hitam verilip ziri meclisi idareden «işbu bedel ile ihalesi karargir oldu» 
ibaresi yazılarak ızat mühürleriyle tahtım olunduktan sonra meclisi 
idareye riyaset eden vali ve mutasarrıf ve kaymakam tarafından müza
yede puslasına ihale olundu işareti terkim ile uhdelerinde takarrür 
eden mültezimlerden ve kefilleri olanların küf elasın dan kırk yedinci 
maddede gösterildiği veçhile senet ahzile 'zabıtname verilir ve sureti 
ihalesiyle şayet bedeli sabıkından bir sebebi sahih ve makbule müstenit 
olarak noksanı var ise esbabı mukannaası hakkında aeyli kaimeye mec
lisi idarei kazadan bir mazbata terkim olunur. Müzayede puslalanna 
ihale işareti tahrir olunan köylere muahharan her ne kadar zammeden 
olur ise olsun katiyen kabul olunmaz. 

Madde 33 — ¡Bazì mahallerde bir köyün arazisi mülâsıkı olan di
ğer bir köy arazisiyle mahlut olmakta veyahut b i r köy ahalîsinin eiraati 
o sene mülâsıkı olan diğer köy •arazisinden bulunmaktan dolayı ayrı 
ayrı tâşiriode müşkilât zuhuru tahakkuk eylediği halde bu gibi köylerin 
ikisi ve nihayet üçü birleştirilerek toptan müzayede ve ihalesi caizdir. 
Ancak bir şahsın uhdesinde başka başka takarrür eden h ı r a ve kasabalı 
mütaaddide aşarının bu sebeple birleştirilmesi caiz olmayıp ayrı ayrı 
ihalesi icra olunur. 

T . ı C. 8 F . 1 8 
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Madde 34 — Müddeti muayyene içinde ihalei katİyesi icra kılınan 
karyelerden maada geriye kalan müteaddit karyelerin ayrı ayrı h iç t a l i b i 
bulunamadığı ve kura ahalisi dahi talip olmadığı halde keyfiyet mü-
zavede puslasın* İşaretle ziri meclisi idareî kazadan ba mazbata tasdik 
edildikten ve ahalü kuranın talip olmadığını beyan hakkında otuzuncu 
maddede gösterilen muamelât icra olunduktan sonra bu makule kuranın 
birieştirilerek toptan müzayede ve ihalesi caiz (olur. Ancak bir mezat 
puslasmda nihayet beşten ziyade karye birleştirilmİyecektir ve bu gibi 
birleştirilen köylerin bida yeten tanzim olunmuş olan müteferrik müza
yede pusluları iptal olunmayıp beşine birden yapılacak mezat puslasına 
rapten hıfzolunacaktır.. 

Madde 36 — On beşinci maddede beyan olunduğu veçhile kaza ve 
liva üzerine müzayede ve ihalesi caiz olan afyon ve palamut ve zeytin 
ve saire aşarı için münasip müddet müzayede vaz ile kaza ve liva ve vi
lâyet!*1 ve icabına fiöre civar mahallerde ve Ha*irıcİ Celilc vastasıyle 
Derpaadet'te bil ilân müddeti muayyenesİ zarfında müzayedesi icra ve 
ikmal olunduktan ve her .tarafın peyleri kesildikten sonra en son bu^ 
lunan bedelin haddi lâyık olduğu vilâyet meclisi idaresince bittetkik 
tastık olunduğu halde vilâyetten vâki olacak iş'ar üzerine âşarm ait 
olduğu liva veya kaza merkezinde karardadesi terkim ve keyfiyet ka-
rarâade çekilen mahalden tekrar civarda telgrafla mahabere mümkün 
olan mahallere iş'ar olunur, işbu karardadenin terkimi gönünden itiba
ren eyyamı .batiliye müstesna olmak üzere altı gün zarfında gerek ka-
rardade çekilen v? gerek ilân olunan mahallerde diğer talip zuhur eder 
ise yüzde birden noksan olmamak üzere edeceği zam kabul ile .müzayede 
tekrar açıl ır . 'Bu suretle tekrar açılacak müzayede 31, 32, ve 33 üncü 
maddelerde muharrer kaideye tevfikan bilicra evvelki tâlibiyle muva
cehe veyahut evvelki talibin bulunduğu mahal hükümetiyle muhabere 
edilip ve peyler kesilip tekrar karardade çekildikten ve tâyin olunan 
müddet tamam olduktan sonra mezkûr maddelerde muharrer kaide mu
cibince sureti katiyedte ihalesi icra kıl ınır . 

IMadde 36 — Maddei sabıka mucibince toptan müzayede ve İhalesi 
miicaz olan Aşar liva üzerine müzayede olunur ise liva meclisi idaresi 
ve kazaca müzayede olunur ise kaza meclisi idaresi mevkii müzayededir. 
Aşan mezkûriye pey vurmak isteyenler peylerini vaktiyle mevkii mü
zayedeye beyan etmeleri ve başka mahalde bulundukları halde dahi 
bulundukları mahal hükümetine kesalİk vaktiyle müracaatla mevkii mü
zayedeye telgraf sektirmeleri lâzımgelip birinci müddeti müzayedenin 



hitamı günü saat on bire kadar mevkii ırrüzayedede beyan olunan ve 
oraya sair mahallerden bildirilen peylerin en yükseği son pey itibar 
olunup diğer talipler keffi yed etmiş olsun olmasın ve muhabere bitam 
bulsun bu\na<ıi] müzayede kaf i l e 'karardade çekilir. Karardadesi çekil
dikten sonra yüzde bir zam ile ikinci müzayede açılmadıkla başka pey 
kabul loluıımıyacağı gibi ikinci müzayedenin son günü saat on birde 
takarrür eden en yüksek bedel son pey i t ibar olunarak muhabere hitam 
bulsun bulmasın ihale olunur. Gerek mevkii müzayedede olup ta vak
tiyle daha yüksek bedel vermemiş ve gerek sair mahallerde olup ta zam 
telgrafları ihale günü saat on birden evvel mevkii müzayedeye vasıl 
olmamış olan mültezimlerin hakkı sakıt olur. Şu kadar ki karardade 
veyahut ihale Igünü esbabı mücbireye mebni (telgraf muhaberesi munkatİ 
olarak o gün sabahtan akşama kadar hiç bir tarafla muhabere olunma
mış bulunur ise müddeti müzayede bittabi mümtet olup zikrolunan es
babı mücbîrenİn zail olmasından itibaren yirmi dört saat sonra karar
dade \eyahu: ihalesi icra olunur. 

Madde 37 — Her köyün aşarı ihale olundukça köy ve mültezimin 
isimleriyle tarihi ihalesini mübeyyin puslagı hükümet konağına talik 
olunacağı gibi bu puslanın bir sureti meclisi idare mühriyle muhtum 
olarak kaymakamı kaza tarafından vakit geçmeksizin karyelere irsal 
<>lunaca!vl:r. Mültezimin râşire ipridar eînır nevinden ve kövlülerin ta
rihi ihaleyi bilmemelerinden dolayı bir köyün harmanları kaldırıla-
mayıp da telefat vukua geldiği halde mesuliyeti tarihi ihaleyi vaktiyle 
haber vermİyen kaymakama aittir. 

Madde ,36 - Aşarın müzayede ve ihalesine kadar idrak eden ve 
ayrıca ihale edilmemiş bulunan meyva ıgibi müteferrik mahsulât mec
lisi idareden memur tayiniyle tâşir ettirilerek hasılat defterleri mülte
zime ita olunur. Badelihale sair mahsulâtın ttAşiri için d^hi mültezimler 
köylere vaktü zamaniyle giderek veyahut adam göndererek mahsulü 
tâşir eylemiye mecburdurlar. Bir koy ahalisi harmanlarının hazır ol
duğunu vı harman edilme-i lâzımge^niyen sair mahsullerin idrak 

eylediğini mültezime baber verdiklerinden itibaren üç güne kadar mül
tezim gidip veya adam gönderip mahsulü öâşire başlamadığı halde mu-
vafıkı usul olan masarifi tâşiriye mültezime ait olmak üzere ihtiyar 
meclisi tarafından mahsul tâşir ve septi defter edilerek ahali malının 
kaldırılmasına ruhsat verilir. Bundan dolayı mültezimin hiç b i r gûna 
iddiası meşum» olamıyacağı gibi meyva ve sebze misillû şeyleri mül-
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tezim vaktiyle tâşir etmeyip de mahsul toplandıktan sonra kendisi veya 
adamı tâşire mübaşeret eyler ise sahibi malm ifadesine kanaat eünjye 
mecburdur. 

Madde 3 ° — B i r kazanın havi olduğu karyelerin umumunun ve
yahut bazısının bedelâtı üsrİyesi haddi lâyıkmı bulamamak hasebiyle 
iholeİ katiyeleri icra kılınamryarak o kazanın başlı mahsulü idrak ile 
vakti hasat ve harman hulul eylediği halde emaneten idaresine teşebbüs 
olunacak ve tâşine bedVlunduğu tarihten on gün müruruna kadar bu 
karyelerin evvelki talibi veyahut zuhur edecek diğer birUi bedelini 
defaten veyahut bilmüzayede haddi lâyıkına iblağ eylediği halde karar-
dadesînin keşide olunması ve müddeti malûrne! muayvenemn mürıırİvlc 
ihale edilmesi caiz olursa dia tâyin olunan on gün müddet geçtikten 
sonra zam vukubulsa dahi kabul ohınmıyacaktır. On gün içinde talihi! 
zuhur edip de ihalesi icra olunan karyelerin o müddette Hükümeti ma
halliye marifetiyle tâşir ve tahrir edilen mahmulünün mültezim tarafın
dan tekrar tahririne kıyam olunmayıp devrolunacak defteri mucibince 
kabul eyliyecektir. Bu veçhile ihaleye kadar istihdam kılınmış olan 
memurlara lâakal on be^ günlük ücretleri ve o memuriyete tâyin olun
mak için vermiş oldukları kefalet senedatmın pul esmaniyle tasdik 
harçları mültezimlerden başkara bilahiz memurini mumaileyhime ita 
ol unacaklır. 

Madde -İ0 — Gerek müzayede ve gerek ihale esnasında müzayede 
pusulalarına pey vaz'etmiş olanlardan biri aşarı müzayede olunan ma
halde dolu vurmak, su basmak, çekirge düşmek gibi ahval hudusiyle 
umum mahsulâtın yüzde onundan ziyadesini mahvetmiş olması sebe
bine müstenit olmaksızın peyinden veyahut kefili kefaletinden nükûl 
ederek pey kırılırca o pusulada -muharrer aşar tekrar müzayede olu
narak evvelki verilen pey miktarından daha aşağı bedel ile ihale olun
duğu surette farkı peyinden nükûl eden şahıstan veyahut kefilinden 
tahsil olunur. Ve şayet başka hiç tâlîbi bulunmazsa emaneten idare ve 
tâşir olunarak alınacak hasılatın gayri ez masraf miktarı evvelki ve
rilen peyden dun olduğu halde farkı kezalik evvelki pey sahibinden 
veyahut kefilinden tazminen istif» kılınır. Peyden nükûl edilmesi 
zikrolunan sebebe müsteniden olduğu surette meclisi idare İle kaza 
mahkemei bidayeti ve meclisi beledisinden kaza kaymakamlığınca İn-
tihabolunacak birer azadan mürekkep bir komisyon teşkil olunarak 
o yolda hasar vukuu komisyon tarafından tasdik olunursa zararın dâ
vasından sarfı na<zHTİa zikrolunan karye aşarı yeniden mlüzaıyede ve ko-



misyonun ita edeceği mazbatanın rsptiyle keyfiyet liva ve vilâyetten 
Maliye Nezaretine iş 'ar olunur. 

(Madde 41 — Bedeli bin kuruşa kadar olan kura iç i " maktuan 
iki buçuk ve bin bir kuruştan beş bin kuruşa kadar yedi buçuk ve beş 
bin b i r kuruştan on bin kuruşa kadar on ve on bin bir kuruştan yirmi 
beş bin kuruşa kadar yirmi ve yirmi beş bin bir kuruştan eMi bin ku
ruşa kadar (Otuz ve bundan ziyade bedeli olan kura için ell i kuruş on 
beşinci maddede gösterildiği veçhile kaza veya sancak üzerine ihalesi 
caiz oLan mahsulât aşarından dahi binde bir kuru; nispetinde tellaliye 
mültezimlerden ahzile tellâla verilir. Teflıâl mütaaddit ise mahallî 
meclisi idaresince her birinin dereeei hizmetine göre taksim olunur ve 
kaza veva sancak üzerine ihalesi caiz olan mahsulât aşarının tellaliyesi 
en son talibin bulunduğu mahal tellâlına ait olup diğer mahallerde 
icra olunan müzayededen dolayı oraların tellâllarına bir şey verilmez 
ve Dersaadet'te talibi uhdesine kalan o misillû aşar tellaliyesi mülte
ziminden başka bilistihsal 'Hazineye irat kaydolunur. Mültezim/erden 
bundan ziyade tellaliye ve zabıtname harcı ve sair nam ile hiç bir harç 
ve resim alınmaz, 

F A S L I SALİS 

t haltı olunan ûşar bedelâtının sureti istîfasiylc tienedatının 

tanzimi beyamndadır-

Madde 12 — Hububat aşarı ihale bedelâtı her mahal mahsulünün 
mevsimi idrakine göre haziran, temu/. ağustos evlûl aylarından 
bed'ederek altı taksiti mü'tesavi ile istifa olunur yani mahsulü 
en erken idrak eden mahallerin aşarı haziıandan bed'iîe teşrinisaniye 
ve en geç idrak eden mahallerin aşarı eylülden bed ile şubata kadar 
altışar tekasiti mütesaviye ile ahzedilir. Hububattan ayrıca ihale olun
muş olan sebze ve meyva ve kavun ve karpuz gibi aşar bedelâtı ihalesi 
mahsulün mevsimi idrakine göre temmuz ve nihayet ağustosu geçmemek 
üzere üç taksite raptolunarak mahsaıl pek erken idrak etmiş ise marttan 
iptida ile mayısa ve geç idrak etmiş ise hazirandan iptida ile ağustosa 
kadar üç taksiti mütesavi ile istifa kılınır. Kezalik ayrıca ihale olunmuş 
olan üzüm ve mısır ve emsali mahsulât bedelâtı ihalesi mahsulün mev
simi idrakine göre o senenin şubatında hitam bulmak üaere dört tak
site raptedilir. Bazı mahallerde mısır mahsulünün koçanlarında mu-
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hafazasiyle ertesi senenin mevsimi baharında sarfı .mûtat olduğundan 
bu makule yerlerde ertesi senenin nisanında hitam bulmak üzere altı 
taksite raptı caizdir. Her taksitin vakti tediyesi mensubolduğu şehrin 
iptidasında duhul edip defaten veyahut ceste ceste şehri mezkûrun ni
hayetine kadar bilâ faiz ve ondan Sonra her kaç .gün mürur ederse ga-
yei taksitten itibaren ma faiz ifa olunur. Mültezimlerin hem tekasitten 
hem de eyyamı mütaahhire faizinden deynleri bulunduğu halde tesli
matı vakıaları resülmalin edasına kadar tekasite mahsup olunup ba
dehu faiz istihsal olunur. Mültezimlerin ve kefillerinin iadei teminatı 
mutlaka faizden kalan borçlarının dahi tamamen istihsaline men uttur. 
Bî r taksit mensup olduğu şehrin gayesine kadar tediye olunmadığı ve 
asıl deyn senedi mukavelât muharriri tarafından musaddak olduğu 
halde bir kıta hacizname tanzim olunarak bidayet mahkemesi reisinin 
kararı üzerine mukavel'ât muharriri vasıtasiyle mültezim veya kefiline 
veyahut her ikisine başka başka derhal tebliğ ve emvali menkul esi 
haciz ve tevkif olunarak taksiti .mezkûr tarihi tebliğden İtibaren on 
gün zarfında dahi tediye olunmazsa reis tarafından verilecek emir üze
rine mezkûr taksit ma faiz icra memuru marifetiyle tora Kanununa 
tevfikan evvel emirde nizamen füruhtu mücaz olan emvali (gayri men-
kulesi ve kifayet etmezse kezalik nizamen fürnhtu mücaz olan pmvali 
gayrimenkulesi satılarak ve mültezimin aşar malından mevcut zahiresi 
dahi loptan satılmak için beklettirilmeyip zuhur eden taliplerine parça 
parça perakende suretiyle ve pazar yerlerinde derhal füruht olunarak 
tahsil ve «mültezim veya kdfilinin Ibir'gûna itiraz ve iddiası olduğu surete 
muahharen bankaca ait olduğu mahkemede niyet ve tetkik edilir ve bir 
taksit için ihbarname tanzim olunduktan sonra tamamiyle İstifa olun
maksızın diğer taksitin dahi gayei şehir itibariyle vakti tediyesi hoılûl 
ederse başkaca ihbarname tebliğine hacet olmayıp yalnız verilecek is
tidaname üzerine o makule zamanı tediyesi mürur eden tekasit bede-
lâtı dahi birlikte istifa olunur. 

Madde 43 — Ayniyattan ibaret olan bedelâtı üşriye mahsulün mev
simi idrakine göre temmuz, ağustos, eylül aylarından bed ile dört mü
savi taksitle ahzolunur. Ayniyatı mezkûrenin mahalli teslimi kaza da
hilinde olmak üzere hini müzayedede mezat kaimeleri üzerinde tâyin 
ve tasrih olunacaktır. Ayniyatın dokuzuncu madde mucibince kat'olu-
nacak mesafe bir saati tecavüz eylediği halde zikrolunan mahallere 
kadar masarifi nakliyesi ve mahalli mezkûra teslimi masarifi mültezim
lere aittir. 
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Madde 44 — Mültezim veya kefilinin füruhtu lâzımgelen emlâk 
ve arazisinin dört senelik icare ve hasılatı tediyei deyne kâfi olduğu 
halde deyn her halde dört seneyi geçmiyecek surette ma f a k tekasİti 
münasebeye taksim ile tâyin edilecek müddetler zarfında istifa olun
mak ve menafi sahibi tarafından ahzedilerek fakat emlâk ve arazi mah
cuz kalmak üzere bunların füruhtundan sarfı nazar olunur. Ancak te-
kasiti mezkûreden herhangisi olursa olsun hattâ yalnız birincisi dahi 
müddeti muayyenesinde kamilen tediye olunmadığı halde akar ve em
lâki mezkûre art ık bir daha mehil verilmiyerek ffürubt i le tekasitin cüm
lesi istifa kılınır. Arazi ve emlâkin dört senelik menafİinin tediyei deyne 
kâfi olduğu Devlet namına tefevvüz olunacak emlâk ve araziye kıymet 
takdiri hakkındaki usule tevfikan mecalisi idare ve mahakim marifetiyle 
tâyin olunur. Dört senelik menafii tediyei deyne kâfi olmıyan emlâk 
ve arazi hiç bir mehil verilmiyerek füruht edilir. 

Madde 45 — Ayniyat tekasiti mensubolduğu şehrin iptidasından 
nihayetine kadar teslim olunmadığı halde her ne vakit olursa olsun 
aynen veyahut teslim olunacağı ayın son günü fiatı rayicesiyle bedele 
tahvil ve hini tediyeye kadar faiz zammedilerek nakten istifası Hükü
metin yedi ihtiyardan olup tekasİti mefkurenin olveçhile aynen ve 
bedelen istifası dâhi nakdiyattan ibaret olan bedelâtı ihalenin sureti 
tahsiline tevfik olunur. 

Madde 4â —* Otuz sekizinci maddede beyan olunduğu üzere kab-
lelihale idrak edip meclisi idareden memur tayiniyle idare ve istifa 
edilen mahsulâtı müteferrika üşrü hasılatından her ne talisi] olunmuşsa 
masarifi tâşireye badelihrac kusuru bedeli iltizamın ilk taksitinden 
mafosubedilir. 

Madde 47 — Aşann gerek mültezimin ve gerek ahalii kura üzer
lerinde takarrür etsin bedelâtının tekasiti ve hiç bir gûna matlubata 
takas ve mahsup edılmiyerek nakten tediye edileceği fıkrası derciyle 
deyn senedi alınacaktır . Uhdesinde mütaaddit kura aşarı takarrür eden 
bîr mültezimden kuranın esami ve başka başka miktarı bedelâtı derç ile 
bir senet alınmak caizdir. Mültezimin ile ahalii kuradan alınacak se
netlerin numuneleri «3»,«4» numaralariyle işbu nizamnameye raptohın* 
muştur. 

Madde 46 — Mültezimlerden alınacak senedat üzerine mültezimin 
veya küfelânın kifayeti kudretleri meclisi idare tarafından ha mazbata 
tasdik kılınacak ve senedatı mezkûreye Resmi Damga Kanununa tev
fikan pul vaz'olunaoaktır. 
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Madde} 49 —- Mültezimlerle kendi karyeleri aşarını deruhte eden 
ahali tarafından aenedata va^olımacak İmzalar sahipleri tarafından 
ımukavelat muharrirliklerine ve mukavelât muharriri bulunmıyan ma
hallerde bu vazifeyi icra eden memura tasdik ettirilecektir. 

(Madde .50 — Mültezimin ve ahalii kura lâzımgelen iltizam sene-
datını ihalei katiye icrasından nihayet on güne kadar ita etmemiş ol
dukları halde bedeli iltizamın tekasite raptedilmıeksizin defaten ve nak
len ediyesine mecburdurlar. Zikrol'unan on günün mürurunu mütaakıp 
müzayede kaİmeleriyle mahkemeye müracaat ve bedeli müzayede tarihi 
ihaleden iıibaren faiziyle beraber dâva ve hasılatı iişriye peyderpey 
ambara vazedildikçe haczolunur. Mahkemelerce bir müddeti kalile zar
fında teşkili tarafeyn ile bir gûna takas ve mahsup dâvası istima olun
maksızın ve mehil verilmeksizin faslı keyfiyet ve bedeli müzayedenin 
tahsili için icrayı muvakkat ka r an ila olunur. Mültezim senedi tahtim 
edip de kefil rnühürlememiş olduğu halde dahi aynı muamele İcra 
olunur. 

Madde 51 — Mültezimin ve küfelâdan ve kura ahalisinden alına
cak senedat kaza meclisi idaresinde hulasaten bir deftere kaydolünduk-
tan sonra ba defter liva muhasebeci! iğine gönderilip merkezi livada 
hıfzolunacak ve kaza kaymakam ve mal müdürleri senedatı mezkûrenin 
liva muhasebeciliğine vusulünü tahriratı resmiye ile ispat etmedikçe 
bu bapta beriyüzzimme addolunmıyacaktır. Bedeli iltizamı tekasiti mu-
ayyenesinde veyahut taksit zamanl^artndan sonra ma 'faiz tediye etmiş 
olan mültezimin ve ahalii kuranın senetleri taraflarından vâki olacak 
istida üzerine kaza ve liva mal kalemi erince tctkikatı lâzime ifa olun
duktan sonra zabırlarına ve kayıtlarına keyfiyeti şerhoUmarak asha
bına iade olunur. 

Madde 52 - Mültezimin ve küfelâdan yalnız sahihi mülk olmak 
haysiyetiyle pey ve kefaletleri tutulmuş olanların üzerlerinde aşar ta
karrür ederek ihale olundukça taahhütlerini ifaya kifayet edecek mik
tarı emlâkin yirmi üçüncü maddede gösterilen mesken i le kendi zira-
atine mahpus arazinin dahi kaydı balâsına şerh verilerek mültezim ve
yahut kefil ifayı deyn etmeksizin uhdesindeki emlâki âhara ferağ ve 
kasrı veddetmek istediği halde keyfiyet ara<zi memurları tarafından 

kabTelferag ranibi Hükümete İhtar olunacak ve Hükümet emlâki mez-
kûreyi mahkeme marifetiyle haczedecektir. Arazi memurları keyfiyeti 
vaktiyle ihbar etmedikleri halde bilâhare terettüp ederek hasarın me-
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suliyeti memurini mumaileyhime ait olur. Kısmen tediye olunursa kıs
mı mütebakisine kâfi emlâkin ipkasiyle maada emlâkin âhara ferağ ive 
kasrı yeddolunmasına canibi Hükümetten müsaade olunacağı gibi mül
tezim veya kefili borçları olan tekasitten birinin vadesi hululüne lâakaK 
bir ay kalarak mukaddema teminat olmak üzere göstermiş oldukları 
emlâki âhara satmak İstedikleri surette teminat ittihaz olunmuş olan 
emlâkin bedeline müsavi kıymetleri emlâke mutasarrıf oian şahsı aharı 
kefil gösterdikleri ve o şahsın emlâki kaydına şerh verildiği halde kendi 
uhdelerinde bulunan emlâkin satılmasına müsaade olunur. B i r mülte-
zİm veya kefilin bedeli aşar ifa ve ikmal olunmazdan evvel teminat 
olarak gösterdiği emlâkin bank sebebiyle ve esbabı saire ile kıymetine 
noksan terettüp ederse bu noksanın ikmaline mültezim veya kefil mec
bur tutulur. Şayet ikmal edemedikleri halde zahairi üşriye mal me
murunun istidası üzerine icra memuru marifetiyle satılıp esmanından 
bedelden o lan borcu miktarı alınır. 

Madde 53 — Aşar bedelâtı iltizamiyesinden ve cihatı stai reden vakti 
tediyesi hulul etmemiş borcu olanlara teminatı cedide ile aşar ihale 
olunabilir. 

Madde f>$ — Bir mültezimin emlâk iraeaiyle iltiza;n etmiş olduğu 
aşar bedeline mahsuben vâki olan tedivatına nazaran emlâkin yirmi 
üçüncü madde mucibince alım satım fiatından viizde on tenzîlivle tak
dir olunan kıymeti itibariyle Eazlası kaldığı halde bu fazla yani ledet-
tenzil kırk hin kuruş kıymetinde emlâk iraesivle sek-en bin kuruşluk 
aşar iltizam eden bir mültezim bu akçenin altmış bin kuruşunu vermiş 
ise henüz vakti tediyesi hulul etmiyen bakiyei deyni için nısıf itibariyle 
on bin kuruşluk değil tamamı itibariyle yirmi bin kuruşluk emlâki 
evvelki borcu için haciz altında kalmak üzere emlâki mezkûrenin yalnız 
diğer yirmi bin kuruşluğu teminatı cedide makamında kabul olunabilir. 

Madde 55 — Bir mültezimin iltizamında bulunan mahalde muha
rebe veya isyan hudtısu gibi esbabı mücbİreden naşi hasılatı üşüyenin 
miktarı küllisi istihsal olunamıyarak mültezim fevkalâde zarara uğra
dığı takdirde işbu zararın tahakkuk edecek miktarı ba iradei seniye 
bedeli iltizamdan tenzil olunur. Zararın tahakkuk ve taayyün miktarı 
bir (mahkemeden hüküm suduruyle hükmü mezkûrun kespi katiyet eyle
mesine menuttur. Bu gibi mahaller aşarının vadesi hulul eden takasi-
tinin tahsili için canibi Hükümetten kırk ikinci maddede beyan olun
duğu üzere 'bidavet mahkemesi riyasetine müracaat olunduğu veyahut 
mültezim daha evvel esbabı mezkûreden dolayı bedelin terkini kaydı 
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için mahkemeden hüküm talep eylediği halde verilecek hüküm zararın 
vukuunu nıusaddık ise kespi katiyet etmesine intizaren bedelin tahsili 
imal oinur. Hükmü me/.kûr muahharen fesih ve naklolunarak mültezim 
haksız çıktığı ve bedeli iltizamın tahsiline hükm/olundüğu halde ma faiz 
ve masarifi muhakeme istifa olunur. (Bidayeten ita kılınan hüküm böyle 
bîr sebebin vukuunu musaddak değilse bedeli iltizam icrayı muvakkat 
suretiyle istihsal olunarak derecei ahirede Hazine aleyhine hüküm su
dur eylediği halde reddedilir. 

Madde 56 — Kâr ve zarar asarı İltizam edenlere ait olup maddei 
sabıkada gösterilen esbaptan maada hiç bir sebeple zarar ve ziyan id
diası mesmu olmıyacaktır 

F A S L I R A B l 

Aşann munmlelâtı tahsüiyesi hakkınd'adır. 

Madde 57 — Her mültezim aşarını deruhte eylediği karye için 
esami ve ncv'i mahsulât üzerine bir taşır defteri tutmıya ve işbu def
terin zirini karyenin ihtiyar meclisine tasdik ettİrmiye mecburdur. 

Madde 58 — Mültezim mahsulâtın aşarı ayniyesİni hini idrakte 
ve bedelen istifa olunan aşarı fiat takdir olunduktan sonra istifa ve 
makbuzatı vakıası için bir defter tutarak zürraa dahi makbuz ilmüha
beri ita eder. 

Mıadda 59 — Mültezimlerin ahali üzerinde ayniyat ve bedelâttan 
matlupları kaldıkta medyunların esamisini ve miktarı düyununu natık 
ita edecekleri müfredat defterlerinin kaza meclisi idaresince ell i ye
dinci maddede beyan olunan musaddak taşır ve kırk ikinci madde mu
cibince mültezimlerin tutacakları makbuzat defterlerİyle tatbikatı ifa 
ile sıhhati anlaşılırsa ayniyatın aynen ve bedelâtı nakdiyenin nakten 
tahsili zımnında müfredat defterleri tahsildarlara ita olunarak tahsil
darlar marifetiyle Tahsi l i Emval Nizamnamesine tevfikan on beş gün 
zarfında istifa ile ayniyat ve nakdiyatın yüzde beşi aidat olmak üzere 
tahsildarlara verilerek kusuru mültezimlere ita olunur. Matlup defte
rinin tahsildara itasından sonra ayniyat ve bedelât matlubatı üzerine 
mültezimlerle zürra ara-smda ihtilâf hasıl olursa meclisi idareye mü
racaatla itiraza zürraın salâhiyetleri vardır. 

Madde 60 — 'Mültezimler musaddak tâşir defteri ibraz etmedikleri 
ve mehuzatı vakıaları için defter ittihaz ve ahaliye makbuz İlmühaberi 



ita etmemiş oldukları surette matlubatlarının tahsiline Hükümetçe ta
vassut olunamaz. Kezalik mültezimler aynen tahsili mûtat olan zabairi 
aynen almayıpda yerine nakit almak üzere imha! etmiş oldukları halde 
gerek nakten ve gerek aynen .tahsiline Hükümetçe asla tavassut olunmaz. 

ıMadde 61 — iMaddei sabıka mucibince mültezimlerin zürra üze
rindeki matluplarının tahsildarlar vasıtasiyle tahsili için mültezimlerin 
tâşirin hitamından itibaren nihayet üç ay zarfında müracaat etmeleri 
lâzım gel ir. 

'Madde 62 —. Mültezimlerin ahali üzerindeki matluplarını bedel'âtı 
İltiızamiyeye mahsup ve her ne sebeple olursa olsun tahsil olunamıyan 
bakayayı bedeli iltizamdan tenzil ettirmek iddiasına salâhiyetleri voktur. 

FASLI HAMtS 

Emlâkin asar deyrıina mukabil Hükünielçe sureti füruht 
ve teferruğu hakkındadır 

Madde 63 — Kırkikinci madde mucibince aşar bedelâtı iltizami-
yesi için füruhtu lâzımgelen emlâk memurini Maliyenin bu bapta mah
keme reisine tahriren vukubulacak müracaatı tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında mezat kaimeleri tanzim ve usulü dairesinde ilân ile 
doksan birinci günü muvakkat karardadesi ve otuz bir gün sonra ihalei 
katiyesi icra olunmak üzere müzayedeye konulur. Muvakkat karardadesi 
keşide olunduktan sonra müzayedenin tekrar açılması yüzde beş zam 
vukuuna menuttur. Zikrolunan doksan bir gün zarfında talip zuhur 
etmemiş olursa ikinci müzayede müddeti olan otuz bir gün zarfında 
bulunacak bedel İle ihale olunup iki müzayedenin müddeti mecmuası 
olan yüz yirmi iki günü tecavüz ettirilımiyecektir. 

ıMade 61 — İkinci müddet müzayedenin .'hitanıma kadar hiç talip 
zuhur etmediği veyahut verilen bedel kıymeti ha kiki yesin den pek dun 
olduğu halde Hazine tarafından satılacağı zaman zarar edilmemek ci
heti dahi nazarı dikkate alınarak hitamı müddeti müzayededen itibaren 
on gün zarfında kıymeti hakikiye! hazıralarına göre meclisi idare ile 
mahkemet nizamiye tarafından müttefikan takdir olunacak kıymet mü
zayede pusulasına vaz'olunarak bir hafta zarfında başka taraftan zam 
vukubulursa Hazine tarafından tekrar zammedilmiyerek tâlifoine ihale 
kılınır. Başka taraftan talip zuhur etmediği halde bir haftanın niha

yetinde Devlet namına muamelei tefevvüziyesi icra ve emlâk dahi der
hal Hükümeti nrahalliyeye teslim olunur. Bu veçhile tefevvüz olunan 
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emlâkin keyfiyeti tefevvüziyesi tafsilâtı lâzimesiyle Hazinei Celileye 
iş'ar ve muvakkat tapu senetleri tisyar olunur. 

(Madde 65 - - "Nevahide ihale olunan aşar bedelâtımn tahsili hak
kındaki muamelâtı icraiye ve emlâk füruhtu hususatı nahiyenin tabi 
bulunduğu kaza merkezine aittir. 

•Madde 66 — Aşar bedelâtı iltizamiyesine mukabil Hükümet tara
fından lefevvÜz olunmuş olan emlâk bir sene zarfında âhara satılma
mış bulunduğu ve sahibi evveli o sene içinde bedeli lefevvüeü tediye 
eylediği halde hini tediyeye kadar emlâkin menafii Hazineve ait olmak 
îi/ere bilâ iktizan sahibi evveline tefviz olunarak Hazineye malûmat ita 
olunacaktır. 

F A S L I S A D İ S 

Ihalât defterlerinin sureti tanzimine dairdir. 

Madde 67 — Kazaların karye karye ihalâtı icra ve itmam olun
duktan bir m ah sonra merbut « 5 » numaralı numunesine tevfikan her 
kaza kurasının esamisi hurufu heca tertibi üzere al el müfredat derç ve 
terkim olunarak bir kıta ihale dpfterî tanzim ve ziri meclisi idareden 
ta*dik ile liva-va gönderilir ve Ih adan dahi bil'nüm sanrağın !\azı
larını ve her kazanın karye karye müfredatını havi bir defteri umumî 
tanz.im ve ziri meclisten tasdik ile kazalar defatîrinin tanzimi için tâyin 
olunan bir mahın hitamından itibaren kezalik bir mah zarfında vilâ
yete ir*al kılınır ve her kazanın müzayede pusulaları ve koçanları ihale 
dcfterleriyle raaan kazadan livava ve livadan dahi merkezi vilâyete 
gönderilir. 

Madde 68 — Maddei sabıkada muharrer defterlerle mezat pusu
lalarında muharrer bedelâtı sabıka kuyuda muvafık ve mezat pusula
larında mıırakkam mebaliğ deftere mutabık olup olmadığı muhasebei 
vilâyetten tetkik olunduktan ve yekûnları yoklanılıp sehiv ve hatadan 
berî olduğu ve badelihale müzayede pusulası tebdili gibi bir suiistimale 
meydan kalmamak üzere her bir müzayede pusulasını koçanıyle b i (tat
bik arada boş, kalmış pusula olmadığı anlaşıldıktan sonra her sancağın 
defteri muhasebede bulunan sicilli mahsusuna ayniyle kavıt ve mec-
muuna bir hulâsa tanzim ile elviye defatiri için tâyin olunan bir mahın 
gayesinden itibaren nihayet on beş gün zarfında livadan gelen defter
lerle maan Hazinei Maliyeye irsal ve müzayede pusulaları koçanlariyle 
beraber merkezi vilâvette hıfz kılınır. 
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Madde 69 —• Liva ve vilâyet muhasebelerinde icra olunan tetki* 
katta müzayede pusulalarının müfredatı yekûnlarına nazaran fazla ol
duğu halde yekûnlara vaktiyle dikkat edilmemesinden dolayı Hazineye 
terettüp eden zarar pusuladaki müzayede muamelâtını ve karardade ve 
ihale işaretlerini tahrir eden memurlardan tazminen istifa olunur. Şa
yet pusulalarda bazı mültezimine keffi yed ettirilmemiş olur veyahut 
pusula aded numaralarında noksan zuhur ederse derhal tetkikatı lâzİme 
bilifa .tebeyyün edecek hale göre iktizası icra ve Maliye Nezaretine ma
lûmat ita olunur. 

Mevaddı şetla 

Madde 70 — Defterdar ve mutasarrıf ve vali muavinleriyle mu
hasebeciler ihale muamelâtına nezaret ve teftiş için ledelhace mülha
kata azimet edecekleri gibi indetieap Hazinei Celiledeıı dahi memuru 
ma.hsus izam olunacaktır. Defterdar ve mutasarrıf ve vali muavinleriyle 
muhs-sehecilerc kararnamesine tevfikan maaşları nispetinde harcırah 
ve Hazinei Celiledeıı gönderilecek memurlara maaş ve sıfatı memuriyeti
nin derecesine göre harcırah ve yevmiyelerine mukabil miktarı münasip 
ücreti maktua ita kılınacaktır. 

Madde 71 - Her mültezimin aşar tekasitinden ne miktar borcu 
olduğunu ve vaktinde tediye etmediği halde faizini irae etmek üzere 
mal kalemlerinde «9» işaretiyle raptolunan numune ve tarifnameve 
tevfikan bir defter ittihaz olunacaktır. 

Madde 72 — \ edinci madde mucibince izam olunacak muhammin 
ve azaya gidecekleri mahallin kurbiyeti cihetiyle masraf ihtiyarına ma
hal olmadığı ve tahminal ve tetkıkat uzun müddete tevakkuf etmediği 
halde bir şey verilmeyip ancak mahsulü tahmin olunacak karye uzak 
bulunur veyahut lahminat ve tetkıkat bîr kaç güne mütevakkıf olursa 
masarifi zaruriyeleri için meoalisi idarei mahalliyece beş kuruştan otuz 
kuruşa kadar yevmiye takdir ile haksız çıkan tarafından ve -neticei tah
min ve tetkik iki tarafın müddeasına da tamamiyle muvafık olmadığı 
surette münasafaten veyahut bir nispeti mutedile üzerine mukasemeten 
tarafeynden Hükümeti mahalliye marifetiyle bilı'stîfa tahmin ve tetkika 
memur bulunan muhammin veya azaya ba senet ifa olunur. 

Maddfc 73 — Mültezimler ve adamları köylerde meccanen yem ve 
yiyecek alamayıp alacakları her nevi mekûlatın berveçhi peşin parasını 
vermiye mechurdurlar. 
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ıMaaM,. 74 — Mültezimler muamelâtı haşiri yede istihdam edecek
leri adamları hüsnühal ashabından intihaba v e Hükümetin tahkikatı 
vakıası üzerine suihali tebeyyün ediıp tebdili ihtar olunanları derhal 
değiştirmiye mecburdurlar. 

(Madde 73 —• Bi r mahalde aşarın idaresi emanete kaldıkta mua
melâtı bilûmum vilâyetler varidatı üşriyesinin müzayede ve ihale ve 
idaresi hakkında 16 rebiyiilevvel 1288 tarihli talimatın faslı sanisi hük
müne levfikan cereyan edecektir. 

'Madde 76 — Aşar ve rüsumatın sureti ihalesine -dair 11 rebiyülâhır 
1272 tarihli nizamnamenin aşara taallûk eden mev&d ve ahkâmı varidatı 
üşrİyenin karve karve ihalesi hakkındaki zeyil nizam varidatı üşriye v e 
ıüsumiyenin sureti tediyesine dair 2 zilhicce 1271 tarihli nizamnamenin 
âşıara taallûk eden fıkraları gayri ez harir ve duban ve zeytin ilzamen 
ihale olunan sair varidatı ilşriye hakkında 9 şaban 1277 tarihli nizam
name yine varidatı mezkûre hakkında İD şaban 1282 tarihli nizamname 
nizamname! mezkûrun on yedinci maddesine miizevvel 5 recep 1284 
tarihli fıkrai nizamiye bilûmum vilâyetler varidatı üşriyesinin müza
yede ve ihale ve idaresi1 hakkında 16 rebiyülevvel 1288 tarihli talimatın 
yirmi beş maddeyi havi olan faslı evveli Aşar ve Ağnam Emanetiyle 
maiyeti memurlarının vezaifine dair 4 safer 1297 tarihli nizamnamenin 
ihaleye taallûk eden fıkraları asarın emaneten idaresine taallûk eden 
niza mat ve evamir müstesna olmak üzere aşarın sureti istif asîyle iha
lesine mütaallik olan kâffei evamir ve nizamat işbu nizamname ile 
münfesihtir. 

Madde 77 Maliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına me

murdur. 

NUMARA : 1 

Her nevi mahsulât üşrü mikfarmın ne veçhile tâyin 

olunacağına dair tarif mamsdir. 

Envai mahsulât İcrası lâzımgelen muamelât 

nlesi' İ P mûtaT £ f ^ u r l e r i U 8 u J v e Mamulü dairesinde rızavı tarafeyn 
. '. . i i l e demet olarak alınır fakat ashabı harman ellikten 
lntEdav VP a r p a w . . . . . . . . . , . , . , r , 
rjn,-! , so:ır;ı olcup vcrrne-^ııij i l lerse olveçhıle ıstıta olunur. 
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Mu 

Pamuk 

f Usul ve teamülü dairesinde tarlalarının dönümü 
j 'üzerine tahmin olunmak veya numune tutulmak ve-

] yahut mahsulün idrakinde koçanlar tarlalarda kırı-
[ larak harman edilmek suretiyle tâşir olunur. 

f Usul ve teamülü dairesinde kozaları toplanıp ambara 
-> vaz'olundııktan sonra veznolunarak vevahut mahsul 
( tarlada iken tahmin edilerek üşrü alınır. 
f Mecalisi idarei mahalliyece erbabı vukuf ve kura ve 
| ihtiyar mecalisi marifetiyle bilmuayene mahsulün 

Afyon ve haşhaş ' t a r ' a ' a r ı âlâ ve karihi âlâ ve evsat itibariyle üç sı-
] nıfa ayrılıp her sınıfın beher dönümünden numune 
|. tutularak bu numunelere tevfikan usul ve teamülü 
| dairesinde tarlalarında bittahmin üşrü alınır. 

f Usul ve teamülü dairesinde zeytin taneleri ya ashabı 
| tarafından mengene ve değirmen ve fabrikalara gö-
| türüldükçe oralarda veznolunarak veyahut ahali am-
•{ barlarında toplandıkta tahmin edilerek üşrü tane 
| olmak üzere alınır tuzlama zeytinler dahi mevcut 
| ve mahfuz bulundukları mahallerde tahmin ile tâşir 
1 edilir. 

Zeytin 

Bal 

Üzü zum 

f Kovanlar iadat ile ravicî mahalIive göre bir kıyelik 
I balın fiatı mikyas ittihaz edilerek beher kovan için 
•( mecalisi idarece takdir olunan Hattan üşrü bedelen 
l istifa olunur. Ancak avrı kovana vaz'olunan arı oğul-
( larınm ilk senesi mahsulünden üşıür alınmaz. 

f üşrü dönüm itibariyle yahut âhar veçhile her verde 
[ elhaletü hazihi cari olan usul ve teamül üzere bede-
] len istifa olunur. Fakat bazı mahallerde üzümün 
} kurutulduktan sonra tâşiri mûtat olduğundan o mi-
| sillû kuru üzümler üşrünün rızayı tarafeyn ile ay-
( nen ve bedelen alınması caizdir. 

Ü * » m f l * n ITOI-T-; C Mahal lerince cari olan usule tevfikan aşan istifa 
"1 olunur. Aluteterrık mevva eşcarının'uşru aynen yahut 

^ | nzayı tarafeyn ile bedelen alınır. 

. .. f Usul ve teamülü dairesinde tarlalarında bittahmin 
Nizamnamenin u.,j b e d e U . n v e u v u ş u ı a m a d ı g , halde avnen üşür alınır, 
çüncu maddesin- | y e k a f i a D a | a r d c r u n v e civarında bulunan seb-
de aşarı mustes-^ m y g m e y v a ^larûmmn bir senelik mahsulü tah-
na tutulanlardan | m i n i l e m e c a l i s i i d a r e i mahalliyece takdir olunacak 
maada her nevi j m j k t a r m u c i n i n c e d a n ü m itibariyle bedeli maktu 
sebze 1 jjgj U T alınır. 
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f Biçilen otun yığın veyahut araba ve yükleri için ma-
| halli idare •meclislerincekıyye itibariyle miktar tâyin 
| olunarak o miktardan bedelen uyuşulanvadığı halde 
f aynen üşür ahmr ve minelkadim kura ahalisinin 

Ot \ hayvanatım râ'i için tahsis olunmuş olan ve ahalii 
| kuranın kendi hayvanatını ra'yolunmakta bulunan 
j meralardan maada otu biçilmiyen bilûmum mera-
) lardan Arazi Kanunnamesinde beyan olunduğu veç-
f hile bedeli üşür istifa kılınır. 

Tütün ( 
Harir 1 
Ashabı uhdele-J Üşürleri nizamatı mahsusasına tevfikan istifa olu-
rinde bulunan) nur. 
ormanlarda hasıl | 
olan kereste [ 

Aşar Nlzamnamesiyle işbu barifnamede tasrih olunmayıp üşre te-
baiyeti lâzımgeien mahsulâtı saireden her yerin teamülüne göre vezin 
ve tekyil veyahut tahmin ile üşür alınır. 

H U M A R A : 2 

Aşar ihalesi içiny karyelere gönderilecek 

İhbarnamedir. 

dahilinde . . i . Sancağı Kazasına tabi kar

yesi senesi aşarı bu kerre mevkü müzayedeye konulmuştur . . . . 

günü kaza aşarının ihalesine başlanılacağından köy ahalisinin kendi 

köyleri aşarını üzerlerine almak İsteyip istemediklerini bildirmek üzere 

mezkûr günü meclisi idarei kazaya gelmpleri lazımdır. 

Mezkûr ihbarnamenin makbuz pusulası 

Karyemizin senesi aşarının müzayede ve ihale olunacağım 

mutazammın olan tarihli ihbarname ahzolunmuş olduğunu ve 

mezkûr ihbarnamenin ahali i kura muvacehesinde okunarak meali cüm

leye tefhim edileceğini mübeyyin işbu İlmühaber verildi. 
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N U M A R A : 3 

Mülteziminden alınacak senet 

Miktar ı tekasit 
Kuruş Şuh ur 

Vilâyeti dahilinde Sancağına tabi Kazası 
mülhakatından . « . . . karyesinin işbu üç yüz . . . 'senesi varidatı üş-
riyesi bilmüzayede kuruşta uhdemde takarrür etımİş olduğundan 
balâda muharrer tekasiti nizamen muayyen olan evkatta hiç bir gûna 
matluba mahsup ve takas edilmeksizin ve şayet vaktinde tesviye olun
mazsa faiziyle beraber n ak t en mal sandığına ita edeceğimi ve işbu aşarı 
deruhte etmeklikten dolayı Aşar Nizamnamesinin icabeylediği taahhü-
•datı kamilen kabul eylemiş olduğumu mübeyyin işbu senet ita kılındı. 

Kefil şahsı vahit i$e yazılacak şerh 

Derunu senette münderiç kuTuşun ma faiz edasına ve ta-
ahhüdatı sairenin ifasına kefaleti sahiha ile kefili bilmal ve zâmin ol
duğumu mübeyyin işbu mahal le şerh verildi. 

Küfelânın taaddüdü halinde yazılacak şerh 

ıDerunu senette münderiç kuruşun ma faiz edasına ve taah-
hüdatı sairenin ifasına başka başka kefaleti sahiha ile kefili bilmal ve 
zâmin olduğumuzu mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 

M UMARA : 4 

Ahalü kuradan alınacak senet 

Aded ve miktarı tekasit «3» numaralı numunedeki 
veçhile irae olunacaktır. 

. . , ,. Vilâyeti dahilinde . . . . Sancağına tabi . . . . Kazası mül
hakatından bulunan . . » . nam karyemizin işbu üç yüz . . . senesi va
ridatı 'üşriyesi . - . . kuruşta uhdemizde takarrür ederek karyei meas-
kûre aşarını bilûmum ahalü karye namına olarak kabul etmiş oldu-

T . 1 C. 8 F . 19 
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ğumuzdan balâda tekasiti nizamen muayyen olan evkatta biç bir gûns 
matluba takas ve mahsup edilmeksizin ve şayet vaktinde tediye olün-
maızsa faiziyle beraber naklen mal sandığına ita edeceğimizi ve işbu 
aşan deruhte etmekliğimizden dolayı Aşar Nizamnamesinin icabettİği 
taahhûdatı kamilen kabul eylediğimizi ve şayet ahalii karyeden bazı
ları işbu iltizam işine .girişmemek isterlerse bundan tevellüt edecek mü-
nazaat kat*an hukuku Hazineye dokunmamak üzere bedeli mezkûr ma 
faiz taraflarımızdan tediye edileceğini ve işbu taabhüdatm ifasında 
yekdiğerimi'ze başka başka ve müteseîsilen kefili bilmal olduğumuzu 
mübeyyin işbu; senet ita kılındı. 

NUMARA : 5 

Kefalet senedi numunesi 

. . . . Vilâyeti dahilinde . . . . Sancağına tabi . . . , Kazasu mülha
katından . . . karyesi ahalisinden . . . . Efendi bin . . . . işbu . . . . 

senesinde aşar iltizamına talip olduğundan . . . . kazalardan işbu . . . . 
senesi zarfında uhdesine ihale olunacak . . . . kuruş raddesinde varidatı 
üşriye bedelini teka'siti mukarreresindç ma faiz ifaya [7 ] kefaleti sa-
hiha ile kefili bilmal ve «âmin olduğumu mübeyyin işbu kefalet senedi 
ita kılındı. 

Küfelâmn taaddüdü halinde yazrf'ack senet 

J 7 ] Başka başka kefaleti sahiha ile kefi l i bilmal ve zâmin olduğu
muzu mübeyyin işbu kefalet senedimiz ita kılındı. 

Mültezim mütaaddit kazalardan aşar İltizam edecek olduğu halde 
kazaların esamisi veyahut . . . . Vilâyeti dahilinde kâin . . . . Sanca
ğının bilûmum kazalarından diye tasrih olunacaktır. 

Aşar bedelâtı iltiz&miyesi t^Uasitine mahsus defterin 

İarifnamesi suretidir 

Numunede gösterildiği veçhile bir mültezim bir şahıs veyahut mü-
teselsilen yekdiğerine kefil olan mütaaddit eşhas kefaletiyle taksit za
manları yekdiğerine muvafık olarak ikİzam edeceği mütaaddit karye
lerin aşarı bir hesapta birleştirilip ayrı mültezimler için başka hesap* 
tutulacağı misillû kefi l ler dahi başka olur veyahut taksit zamanları de-
ğişirse başka hesap tutulacaktır. 
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Karşıl ıklı birer sahifeden ibaret olan her hesap alt] kısma ayrıl
mış ölüp her kısmın birinci sütunu tahakkukatına yani bir aylık taksit 
miktarına ikinci sütunu bu taksitin tamamen veyahut ceste reste itası 
halinde .tediye olunan mebaliğin terkimine üçüncü sütunu tarihi tedi
yeye dördüncü sütunu taksit bedelinin tesadüf eylediği ay gayesiyle 
tarihi tediye arasında vakit geçmişse eyyamı mütaahhİre adedine beşinci 
sütunu eyyamı mütaahhire adediyle fcediyat sütununda hizasındaki mik
tarın hasılı zarbı olan âdâda altıncı sütunu tedivatı vakıanın yevmiya 
defterindeki numarasına mahsus olup 'taksit bedelleri yevmi mnayve-
ninde veyahut daha evvel tediye olunduğu halde bittabi adedi evyam 
sütununa bir şey yazılmıyacağı gibi âdat sütunu dahi boş kalacağından 
yalnız miktar ve tarihi tediyat sütunlariyle yevmiye numarası sütun
ları imlâ olunacak ve taksit bedeli vevmi muayyende velev bir gün 
sonra dahi tediye olunduğu takdirde eyyamı mütaahhire adedi ve bu 
adedin o gün tediye olunan miktarıyle zarbından hasıl olan âdat sütunu 
mahsuslarına vazedilecek ve taksit bedeli defaten verilmeyip de ceste 
ceste ita olunduğu halde her defaki tediye miktan ve tarihi tediyeleri 
ve yevmi rnuayyine nispetiyle eyyamı mutaaıhhire adelleri ve eyyamı 
mütaahhire ile tediyatın zarbının âdatı hâsılası ve her birinin yevmiye 
numarası günü gününe sütun-j mahsuslarına geçirilecek ve bir mültezim 
tarafından tevarihi mıibiHifede vâki olan tesUimat b i r taksit bedelinden 
ziyade olduğu halde fazlası veli eden taksit hesabının tediye sütununa 
hervechi mecruh üzere yazılıp nizamnamemn kırk ikinci maddesi mu
cibince mültezimin ıtekasit bedelâtının resiilmallan tamamen tediye olu-
nuncıya kadar teslimatı vakıa faize mahsup olunmıyacafctır. 

Her taksit bedelinin resülmalı tamamen ahzolundukça o taksit he
sabı katVılunmak üzere tarif olunduğu ve numunede irae kılındığı veç
hile her tediye günü bil!â .tehir imlâ edilmiş olan sütunlardan âdat sü
tununun yekûnunun bir günlük faizi defterde taksit şirinde hesap edi
lecek yani âdat sütunu yekûnu faiz fialı olan «9» adediyle zarbedilip 
hasılı zarp b i r senei kâ-milenin adedi eyyamı *>lan «365» rakamının 
<HXb adedine zarbiyle hasıl olan «36500» adedine taksim edilecektir ki 
harici kısmet o taksitin eyyamı mütaahhire faizinin miktarının tâyin 
eder. işbu amali rakamiye mutlaka defterde her taksit hesabı kısmının 
zirinde aynen gösterilmek meşruttur. 

Mezkûr kırk ikinci maddede musarrah olduğu üzere bir mültezi
min ve kefilinin ıadei teminatı tekasit bedelâtİjyle beraber tahakkuk 
eden güzeştelerin dahi tamamen tediyesine mütavakkıf bulunduğundan 
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»on taksit istifa olunduktan sonra birinci taksitten bed İle her taksit 

hesabının zirinde ne kadar faiz hesap edilmişse on la r da ahzolunup 

ve her bir taksit faizi o taksit hesabının zrrine «falan tarih ve numa-

rasiyle yevmiyeye kaydolunmuştur» ibaresi yazılacaktır. 

Güzeşteden tahakkuk eden miktarlar her ay ve bunlardan balâda 

gösterildiği veçhile vukubulan tahsilat tahsil olundukça tesadüf eyle

diği şehriye cetvelinin hasılatı müteferrika hesabına konulacaktır. 

Defterdarlar merkezi vilâyet ve muhasebeciler merkezi liva kaza

ları ve mal müdürleri de bulundukları kazalar için her sene işbu numu

neye tevfikan birer defter tutmıya ve muamelâtını muntazaman icraya 

mecburdurlar. Şayet defler tutulmamış veyahut muamelâtında devam 

edilmemiş bulunursa haklarında muamele» kanuniye ifa ve bu defterin 

tutulmasından dolayı terettüp eden faiz zayiatı kendilerine tazmin etti-

rilecektiı 

(Maliye müfettişleri işbu defterin dahi leftişiyle mükelleftir. 

r i ı - ı . T 

ve kr KSff.-i asar te rüsumatın mır'-ti mıiıaıpdc vr ihalf 
fa lrte rantı hakkının nizamname 
.Niıamnarrıei mezkûrun ban maddelerini lef-ir s d m ifade 
Nizamnamei m e r M n ı n 17 m i mmldminr- miizr-yvel fık'ai ni-
'Jimlvo 
Aaar vn n- ı ımat ın İha!.-. V r rni'mt yedenine dair miirevyrl 
nizam nam* 
Varidatı üsriyc ve rümuniy* mÜlaahhitleı tarafından fureti 
tediyeyi mübeyvin nizamname 
İpefc. lÜtün ve zeytinden maada ilıamı-n ihale olunan sair 
varidatı ü>r i v r nizam nameni 
Varidatı rüaıımiye nizarooameai 
Crnri ez harir. duhan, zeylin ilfame-n ihalr nlıınan « İ t va
ridatı liıriye n i lamnamni 
N i u n i H m r i mezkûrun 12 „r ı m a . U H tnuaddı-lcai 
Vi lâyet ler . ]" varidatı İisriyenin muzayode ve ihale vr idaresi 
hakkında talimat 
Talimatı mezkûtvyc mÜ7<-vv«l /ıltra 
Fıkrni miiırvyalpi mezküreyi muaddil f»kral niıam ir e 
Emlâk ve teımettü vergisiyle ain.ım ve â ıar kararname*! 
A t a r nizamnameni 
Atar n i ı ımnamrı i 
Asar nİTamnameainin H inri maıldrl mııaddfleai 
Ajar niıamn.-ımeainin 3 9 unrn maddaaİne mıizeyreJ lıkaratı 
nizamiye 
Atar nizamnamesi 
A ( a r nİMrnnımmİBın .19 uncu maddeni ne miizeyye) f'krai 
nizamivf: 
Aaar ıı'iiaan numeninin 51 inci maıldei muaddel eti 
Aaar nizamnamesinin mü I t ez im'"den a l ınarak ismin» I ve 
krfa lntc mütedair mevaddımn İdare ve. ihalesi Hazinei mali
yeye ait rüaumat hakkında i t ad i 
Hazinei re l i l ere h a n i atı bedele rap lo lunaca i kura ve me-
zarii mevkuf* iaarı hakkında talimat 
Cuzst vr aizeî kirama metiiup tniıatcana evkaf asarının vo
l i y d i katilin fi idarelerinin ipkıaı hakkında 

Zey 

Heaatf 

Cilt Suhlfa S a n 

2 4 2 

47 

47 

S5 
3$ 

2 « 

2 « 
26R 

1* 
810 
7 7 9 
365 

1 2 5 2 

1258 

4M 
237 
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ll . l-Jı, , 

b . t l ı i . T.-ııip C l r Sanl/« 5 « n 

Akar TenritİBİD binde ona ınnrUi i versininin % 4 ,le iblnj 
ve t imar. z ıamet , Enkaf kura ve memlena bedrtiiıaın nı*fa 
tetnll i hakkında i r i d e 1 5 779 
E r k af «farının bedele raptı hakkında irade ! *> 5 8 6 
K u r a r ı mevkuf e â garının aureıi cibay etiyle mütevel l i ler he-
•abalınn t a n ı rüyelf lıakkında irade 1 fi 714 
Kurayı mevfcufe bedelâtının 1 eni il olunan nısfının iadr*i 
İMkiıada 1 6 910 
Erk afi mazbataya merbut Kura ve m e t a n atarının Hazinin 
maliye** anreıi c ibayet ' e teaviyei bedelat) Katkında irade I i 9 1 4 
Evkafı roaabaıaya merbut kura re mrcari âtarntn İfa? inci 
iç in Terilen alpIhpaaplaiR) ı<svidl hakkında maabara I h 1036 
Aaarın arazi {ilerinden Lâtifinim dair nizamname 1 3 6 1 8 
Aaarın a ran tilerinden »ııreli i«ıifa»ını mübevı in ta l imat 1 < 

N o : 7 5 — Dersaade t T i c a r e t i B a h r i y e M a h k e m e s i n i n daavi i 
t ieariyei berr iyey i dahi r ü y e t e salâhiyeti m u n z a m m a s ı 

h a k k ı n d a i rade i seniye 

Arz tezkeresi 

ıDersaadet Ticaret iMahke meşin in münkasim olduğu üç meclisten 
birincisi tebaai Osmaniye ile ecnebiler beyninde tekevvün eden ticaret 
dâvalariyle bin kurusu mütecaviz hukuku âdiye dâvalarını ve ikincisi 
iflâs muamelâtı dahil olduğu halde tebaai Osmaniye beyinlerinde mü-
tehaddis ticaret dâvalarını ve Ticaret i Bahr iye Mahkemesi bazı iflâs 
dâvalariyle muhtelit ve gayri muhtelit daavii bahriyeyi rüyetle mü
kellef olduğu cihetle tebaai Osmaniye meyanındaki daavii ticariyenin 
rüyeti ikinci meclise maksur kalıp bu suret teehhüratı istilzam etmekte 
olduğuna ve Ticareti Bahriye Mahkemesinin meşagili binnisbe ha f i f 
bulunduğuna binaen muhtelit gayri muhtelit daavii bahriye kemakân 
mahkemeİ bahriyede rüyet olunmak üzere tebaai Osjnaniyeye ait ola
rak azayı ecnebiye ve tercüman bulunması lâzıımgelmiyen ticareti ber
riye dâvalarını rüyet etmek için zikrolunan mahkeme! bahriyeye salâ
hiyet ve mezuniyet itası hususunun Adliye Nezareti Celilesine havalesi 
hakkında Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesinden kaleme alınan mazbata 
24 muharram 1322 tarihinde ba tezkerei senaveri arzı huzuru âli kılın
mıştı. Ticaret i berriye dâvalarının tesrii rüyeti için bermucibi arz ve 
istizan sabık icrayı icabı hakkında her ne veçhile emrü fermanı hüma
yunu cenabı hilâfetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulursa mantuku 
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N o : 7 6 — Dem iryoll arın Usu lü Zabı tas ına d a i r 6 sa f e r 1 2 8 4 
tar ihl i n i z a m n a m e n i n 2 nc i m a d d e s i n e 

müzeyyel f ıkara t ı n i zamiye 

14 oemaziyelahır 1323 ve 2 ağustos 1321 

Balâda muharrer cemiyeti fesadiyeyi veya efradından birini mak
sat ve niyetlerini ve hali sıfatlarını bilerek ihfa veya onlara mekûlât 
ve meşrubat itası ve alât ve edevatı fesadîye tedariki ve yatacak mahal 
iraesi suretleriyie yataklık ve kılavuzluk edenler velhasıl her ne suretle 
olursa olsun cürmün icrayı emrinde irae teshilât ve muavenet eyliyen-
ler muvakkaten küreğe konulur. 'Bu gibi eşhasın mevcudiyetine kespi 
ıttıla edip de balâdaki fıkrada gösterildiği veçhile cürmün icrasını tes
hil maksadına müstenit olmıyarak Hükümete haber vermiyenler üç ay-
-dan altı aya kadar bapsolunur. Şimendifer hattının güzergâhında vâki 
kura ve kasabat muhtar ve heyeti ihtiyariyesİyle köy bekçilerinin Dev
letçe görülen lüzum üzerine kendilerine irae olunan kısmın muhafazası 
emrinde tekâsülleri erbabı fesat tarafından tahribat ikama sebebiyet 
verdiği tahakkuk ettiği surette bu misillûlar kusur ve tekâsüllerinin 
derecesine göre altı aydan bir buçuk seneye kadar hapsolunur. 

„ — - t U « a J 
Piîtıur Gaaatı 

N„. Baı lmı Tert ip Cilt SıbJfe Safi 

r j n m i r y o U a n n n a u l i i zabıtasına ılair nizamname 
-Nizamname! mezktirun 2 nfi maıiJeainn mÜıeTyel fıkaıatı 
n i z a m i y e 
Nizsjnnamei mezkûrun \ iınrıı maıMeıîne m ı J » e w M fi kanıtı 
nizami ya 

1 2 3 4 0 

1 3 

1 8 

münifi infaz olunacağı beyaniyle tezkerei senaveri terkim olundu 
efendim. 

16 cemazvyelahır 1323 ve 6 temmuz 1321 

îradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufiyle roanzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei sâmiyei sadaretpenahilerİ üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahİ şerefsudur buyurulmuş olmakla ol bapta emrü fer
man hazreti veliyülemrindir. 

11 cemaziyülâhır 1323 ve 30 temmuz 1321 
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N o : 7 7 — Devleti AKye ile B u l g a r i s t a n E m a r e t i beyninde 
{posta ve telgraf m u a m e l a t ı n a d a i r münakit 

sureti tesviye 

14 c&mazüâhır 1323 ve 2 ağustos 1321 

B i r atraftan Devleti Aliye Posta ve Te lg ra f Nezareti ve diğer ta-
Taftıan Bulgaristan Emareti Posta ve Telgraf İdaresi beyninde mevaddı 
âtiye kararlaştırılmıştır : 

Madde 1 — işbu iki İdare beyninde evvelâ kendi idarelerindeki 
mahallerden veyahut bunlar vasıtasiyle irsalâtta bulunan veya buluna
cak olan sair memalikten mevrut posta evrakı ve posta ile menkul me
vaddı saire evkatı muayyenede doğrudan doğruya ve sureti muntaza-
mada teati ve mübadele olunacak ve saniyen umumiyet üzere bilcümle 
muhaberata küşade bulundurulmak üzere doğrudan doğruya ve mun
tazam bir muhaberei telgrafı .tesis kılınacaktır. 

Madde 3 —• iSalifüzzikir birinci maddede bahsolunan posta evra-
Jeiyle mevaddı saire şunlardır : 

Evvelâ - Mekâtİp ve mekâtip postası mevaddı sairesi, 

Saniyen - Kıymeti mukaddereli mekâtip ve kutular, 

Salisen - Manda postlar; posta havalenameleri, 

Rabîan - Tarafeyni Âkideyn beynindeki münasebatta vezni âza
misi on kilograma kadar olan posta paketleri. 

Madde 3 — Salifüzzikir ikinci maddenin «evvelâ» ve «saniyen» 
ve «salisen» ve «rabîan» işaretl i fıkralarında beyan olunan posta ve 
mevaddı sairesi için tdareteynİ Muakideteyn münasebeti mütekabile-
lerinde bu baptaki mukavelat ve sureti tesviyei beynelmilel ahkâmını 
kabul ederler. Mamafih 'Rumeli 'Vilâyatı Şahanesinden biriyle diğer 
vilâyatı şahane beyninde teati kılınan muhaberatı dahiliye mevaddına 
a i t ücurat beynelmilel muamelâtta cari ücuraitan dün mekadire tenzil 
olunduğu takdirde işbu tenzilâtlı ücurat îdareteyni Muakideteyn hiz
metleri arasında teati olunan aynı nevi mevaddı muhabere hakkında 
tatbik olunacaktır. 

Madde 4 —• Beş kilogramdan vezni âzami olan on kilograma ka
dar posta paketlerinin ücreti beş kilogram sikletine kadar olan posta 
paketleri ücretinin z ı f ı olacaktır. 
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Madde S — Mübadelıât evveM Mustafa Paşada Devleti Al iye sey* 
yar postasiyle Bulgaristan postası arasında saniyen Köstendil 'de Eğr i -
palanga ve Devebağırtan .tariki üzerinde Devleti Aliye Posta bateriyle 
Bulgaristan Posta Merkezi arasında salisen Dersaadet'te Varna ve Der* 
aaadet'le Burgaz arasında tariki bahriden rabian <Barakova*da Kocrino-
vo - Cumai Bâlâ tariki üzere icra kılınacaktır. 

lîdareteyni Muakideteyn hizmetinin icaba tına göre salifüzzikir ta
riklerden maada diğer tarikleri bilittİfak tesis etmek salâhiyetini mu* 
hafaza ederler. 

Madde 6 — Kara postalan masarifi bunların mensup olduklar ı 
idareye aittir. 

Madde 7 — Idareteyni Muakideteyn postaya mütaallik münasebet
lerinde diğer bilcümle usulü ber.tarafla yalnız usulü aşariyi kabul 
ederler. İstifa olunacak ücurat bi lcümle posta ve telgraf hesabatmd» 
frank ve santim hesabiyle gösterilecektir. 

(Madde 8 — Evvelâ - Mustafa Paşa - Harmanlı 

Saniyen - Eğripalanga - Köstendi 1 

Salisen • Barakova yolunda Cumai Bâlâ - Koçrinovo tar ik ler iy le 
doğrudan doğruya ve sureti muntazamada muhaberatı telgrafiye tesis 
ve bunu idame etmeği Tarafeyni Akideyn taahhüt ederler ve Idareteyni 
Muakideteyn turuku cedide ihdası için beyinlerinde i t i lâf edebilirler. 

Madde 9 —< Beynelmilel in'ikat eden telgraf ve konferansları ta
rafından kabul olunan bu hizmete mütaallik mukavelât ve nizamatın 
bilcümle ahkâmı Idareteyni Muakideteyn hizmetleri arasındaki müna-
eebatı telgrafiyeye kabili tatbiktir. 

Madde 10 — Marüzzikir dokuzuncu madde ahkâmından müstesna 
olmak üzere Idareteyni Muakideteyn hizmetleri beyninde doğru tarik
lerle teati olunan ımuhaberaîı telgraiycden âtiyüzzikir ücııratı esasiye 
istifa kılınacaktır. Şöyle ki evvelâ bir taraftan Rumelii Şahane ve diğer 
taraftan Bulgaristan arasında s ı r f beher kelime başına hizmeti Osmaniye 
ücreti intihaiyesi 11 santim ve Bulgar hizmeti ücreti intihaiyesi 
6 santim saniyen bir taraftan Asyayı Osmani ile Cezair Bahri Sefit ve 
diğer taraftan Bulgaristan arasında sırf kelime başına hizmeti Osma
niye ücreti intihaiyesi 30 santim ve Bulgar hizmeti ücreti intihaiyes£ 
6 santim-



Madde 11 — İdareteyni mezkûreteynin posta ve telgraf hizmetle

rine mütaa'Hik telgraf nameleri Tarafeyni Akideynin hututu üzerinde 

bilâ lücret teati olunacaktır. Bu muafiyet ahvali havaiye ve rasadiye ve 

sıhhiyeye »İt telgraf nameleri e menafii umumiyeye mütaaMik diğer tel-

grafnameler İçin dahi bilittifak kabul olunabilecektir. 

'Madde 12 — Tat i l olunan telgraf muhaberatının kontrolü icabına 

göre evvelâ Mustafa Paşa - Harmanlı tariki için b i r taraftan Edirne ve 

Beyoğlunda ve diğer taraftan Fi l ibe ve Sofya'da saniyen Eğripalanga -

Köstendi i tariki için bir taraftan 'Eğripalanga ve üsküp'te ve diğer ta

raftan Köstendil ve Sofya'da salisen Barakov tariki için bir taraftan 

Cumai Bâlâ ve diğer taraftan Koçrinovo ve Sofya'da İcra kılınacaktır. 

Sekizinci maddede Ibeyan olunan turuku cedidenin ihdasında Tara

feyni Akideyn tesis ve tensibedilecek kontrol merakizi cedidesini bilit

tifak tâyin edeceklerdir. 

iMadde 13 — İki tdarei Akidenin mensuboldukları memleketler ka-

vanin ve nizamatı dahiliyesi işbu sureti tesviyede münderiç ahkâm i le 

tasrih olunmıyan kâffei hususatta kemakân meriyülicra tutulacaktır. 

Madde 14 — İşbu sureti .tesviye ahkâmı her zaman bilittifak tadil 

edilebilecektir. 

Madde İS — Hesabatı muallâka işbu sureti tesviyenin esas daire* 

sinde ve mevkii tatbika vaz'ından itibaren altı mah zarfında tanzim ve 

tâyin ve tesviyei bakaya hesabatm tanziminden nihayet altı mah zar

fında ifa kılınacaktır. 

Madde 16 — Sureti tesviyei hazıra imza olunduğu mahı mütaakıp 

hulul eden İkinci ayın iptidasında mevkii tatbika konulacak ve bir müd

deti gayri muayyene için ve Tarafeyni Akideynden biri canibinden mef* 

suhiyetinin tebliği gününden itibaren altı ay müddetin inkızasme değin 

meriyülicra kılınacaktır. 

(Madde 17 — İşbu sureti tesviye ahkâmı Rumelü Şarkiye dahi ma-

behüttatbİk olacaktır. 
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îVo: 7 8 — K a n u n u T i c a r e t e zeyil o l m a k ü z e r e k o m i s y o n u 
m a h s u s u n c a bittanzâm Ş û r a y ı Devlet v e Meclisi M a h s u s u 

V ü k e l â c a tashih edilip l ede larz m e r i y e t a h k â m ı n a 
irade i seniyei h a z r e t i pad î şah i ş e r e f s u d u r 

b u y u r u l a n m e v a d d ı k a n u n i y e 

21 eemaziyelahır 1323 ve 9 ağustos 1321 

Madde 1 — Ahz ve itası sıfatı ticarete muvafık olanlar aleyhinde 
keşide olunacak ademi tediye protestolarından dolayı mukavelât mu
harrirleri tarafından verilecek beyannamelerin rapt ve ilsakma mahsus 
olmak üzere mahakimi ticaretçe koçanlı bir defter tutulacaktır. 

Madde 2 — Sindikler yani vekiller mahkeme eczasından olmıya-
rak ruhsatnameyi haiz mutemet ve ahvali mücerrep dâva vekillerinden 
ve ticaret odalarında mukayyet tüccardan olmak üzere mahkemece tâyin 
olunacak ve bu misillû ruhsatnameli vekil ve mukayyet tüccar bulun-
mıyan mahallerde mahkemenin vüsuk ve itimadını kazanmış olanlardan 
intihap edilebilecektir. 

Madde 3 — Ashabı matluptan her bir i jü j komiser yani naip 
mahkemeye müracaatla tahkiki düyun için tâyin olunan müddet zar
fında bilasale ve bilvekâle müflisin evrak ve deifatiriiıi muayene ive tet
kik ve olbapta vukubulacak itirazatmı tahriren jüj komisere ve ledelik-
tiza mahkeme ile müddeiumumiye beyan etmek salâhiyetini haiz ola
cağı gibi jüj komiser canibinden dahi tetkikatı cariyeyi natık tutulacak 
zabıtnameler münderecatından muamelâtı iflâsİyenin her hal ve za
manında hakkı tetkik ve müdahalesi bulunan müddeiumumilere tahri
ren malûmat verilecektir. 

Madde 4 — Müddeiumumiler canibinden gerek vukubulan ihbar 
ve istikaya müsteniden ve ıgerek resen dermeyan edilecek hile ve tak
sirat dâvası hakkında takibatı kanuniye ifasına iptidar olunacak ve şu 
kadar ki mahkeme muamelâtı iflâsiyeye devamda veyahut müflisin 
emval ve eşyası hakkında tedabiri Tazime ittihaziyle ceza dâvası neti
cesine taliki muamelede muhtar olacaktır. Taksirat l ı müflis hakkında 
ashabı matlubun müttefikan veyahut hâsıl olan ekseriyeti meblâğiye ve 
şahsiyeye binaen konkordato yani uzlaşma senedi akit ve tanzimine 
muvafakatleri hiç b i r vakit müddeiumuminin takibatına mâni olmıya-
cak ve bu gibi müflis maksatların masası mevcudu düyunatı müsbrte-
sİne karşı hissei garame olmak üzere lâakal yüzde otuz nisbetinde te-
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•üyata baliğ olmadığı surette tanzim olunacak konkordato senedi mah
kemece tasdik edilmiyecektir. 

Madde 5 — .Mahalli aharda bulunan ashabı matlup namına mü
racaat edenlerin verilecek mehli münasip zarfında vekâletname ibrazına 
tal ikan ve muvakkaten alacakları defteri mahsusuna kayıt ve matlubaiı 
ısabit olan alacaklıların dahi görülecek .lüzum üzerine juj komiser tara
fından istizharen tahlifleri icra ve konkordato müzakeresi için ashabı 
matlubun celp ve davetini mübeyyİn olan ilânat tahkik: düyun mua
melâtının hitamından itibaren nihayet bir mah zarfında ifa olunacağı 
gibi Usulü Muhakematı Hukukiye Kanununun seksen ikinci maddesinde 
tâyin olunan derecede müflise karabeti olan alacaklıların ibraz ede
cekleri deyn senedatı mukavelât muharrirliğinden musaddak ve müf
lisin defterinde mukayyet olmadıkça kabul edilmİyecek ve her tacir 
uhdesindeki emvali gayrimenkul esini âhara rehin ve ferağ edecek dur 
sa Defteri Hakani memuruna ibraz edeceği ilmühaberi ticaret odasına 
kaydettİrmiye ve emval ve eşyayı ticariyesini kısmen veya tamamen 
âhara devir ve füruht ile mevkii ticaretten çekilmek isteyenler dahi key
fiyeti feragatini evvelemirde evrakı havadisle neşir ve ilâna ve gazete 
bulunmıyan mahallerde mahkemeye ihbara mecbur olacaktır. 

Madde 6" — 'Nefsine ve idarei bevliyesine haddinden ziyade ma
sa r i f ihtiyar ve emri itibari hükmünde olan borsa ve piyango muame
lâtında mebaliği kesire sarfetmek ve kaşılığını istifa etmeksizin aharın 
hesabına iktidarı malisinin fevkinde taahhüdat ve muamelâtta ve iflâ
sını tehir maksadiyle iştira edeceği emtianın dun heha ile füruhtu ve 
sermaye tedariki zımnında tüccar tahvilâtının tedavül ve teatisi ve me
baliği kesire istikrazı suretleriyle zarar ve ziyanı mucip harekâtta bu
lunmak ve ifayı deynden aczi gününden bilit ibar bir hafta zarfında 
yüz kırk sekiz ve yüz kırk dokuzuncu maddeler mantukunca iktiza eden 
ihbarname ve evrakı lâzimeyİ tanzim ve mahkemeye teslim etmemek 
ve yevmi mezkûrdan sonra alacaklılarından bazısına tediyatta bulun
mak ve Mukavelât Muharrirliğinden musaddak defatiri lâzimeyi tut
mamak mİsillû ahval her taciri müflis için taksirat ad ve i t ibar olunur. 

ıMadde 7 — Muamelâtı ticariye ve hesabiyesini natık olan defter
leri ve evrak ve senedatını külliyen veya kısmen ketim ve ihfa etmek 
ve bunları esasen sureti gayri sahihada olarak tertip ve tanzim veyahut 
bilâhare tağyir ve tahrif eylemek ve muvazaaten kendisini âhara med
yun göstermek ve nukut ve tahvilötiyle emvali gayri menkulesinin bil 
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kısmını saniaten şahsı diğere vermek g ib i masayı ızrar kasdiyle suİ ah
val ve harekâtı mürtekip olduğu tahakkuk eden her taciri müflis hile-
kâr ad ve i t ibar olunarak gerek bu makaleler ve gerek şeriki töhmet 
oldukları tebeyyun edenler Ceza Kanunnameİ Hümayununa tevfikan 
m uca zat olunur. 

{Madde 8 — Ticaret Kanunnamesinin işbu mevadda muhalif olar» 
fıkaratı ahkâmı münfesihtir. 

KMMI 

Datıor CiMt* 

N* a s t l ı l . T-rtıp Cil t Sahile San 
Ti tare t l Berr iye K t ı t u m t ı n n i 1 1 37S 
144 oıadd cainc müzeyyel fıktal kanuniye 1 3 167 
Kanunu Ticare te m ü z e y e ! Kantta ) 8 

Kanunu Ticaret* m ü z e n » ! Kimin ] H 

N o : 79*— Menafi sand ık lar ından Z iraa t B a n k a s ı n a m ü d e v v e r 
rnat lubat ı a t i k a bakayas ın ın affı h a k k ı n d a irade i serriye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Ziraat sandıklarının teşkilinden mukaddem mevcut olan menafi 
sandıklarından ikrazaa atıktı namîyle müduvver mailu'baitan bakayada 
kalıp kısmı küllisinin fukarai zürraa ait ve ımimteniüttahsil' bulunduğu 
anlaşılan mebaliğ hakkında tebliğ olunan iradei seniyei mülûkâne üze
rine Maliye Komisyonu Âlisinden tanzim ve takdim kılman mazbata 
mütalâa ve müzakere i le keyfiyetin arzı hlâkipayı â l i kılınması emru 
fermanı hümayun hazreti hilâfetpenahî iktizayı celilinden bulunduğunu 
mübelliğ tezkerei hususiye salifüzzikir mazbata ile beraber meyanei çâ-
kiranemizde kıraat ve mütalâa olundu. Meali mazbatada menafi sandık
larından Ziraat Bankasına devrolunan ikrazatı atıkanın bakayası kat-
edilen bin üç yüz on dokuz serıei maliyesi hesabına nazaran el l i milyon 
beş yüz elli bin dört yüz yetmiş iki kuruş on paraya baliğ olup bundan 
şimdiye kadar bir miktarının tahsil edilmiş olması melhuz ve tahsilatı 
vakıa miktarının tahakkuku bin üç yüz yirmi .«enesi iptidasından bu 
güme kadar olan müddete ait hesapların da rüyet ve k a t ı na mütevakkıf 
bulunmakla beraber ikrazatı mezkûre bakayasının miktarı hazırı tahmi
nen ell i milyon kuruş derecesinde olmak râzımgeleceğinden ve bunun 
kımı küllisi fukarai zoirüraa ait ve mümteniüttahsil bulunduğundan 
ikrazatı mezkûreden şimdiye kadar tahsil olunan miktarından maada-



301 

amin cülusu hümayunu meymenet makrun cenahı hilâfetpenahiye mü* 
sadif olan yevmi mes'uda hünmeten sadakai afiyet cihan kıymet hazreti 
tâcİdarî olmak üzere affı lüzumu gösterilmiş ve bu suret Meclisi bende-
gânemizce de münasip ve şanü mekârim nişanı âliye muvafık görünerek 

mefruzu uhdei memlûkiyet olan duayı füzunii ömrü afiyet ve şevket 
hazreti velinimeti biminneti âzaminin tekrariyle tezyini elsinei ubudiyet 
kılınmış olmakla nezdi âlide rehini tasvip olduğu halde benminvali mu
harrer mukteziyatı ifa olunmak üzere Ticaret ve .Nafıa Nezaretine mezu
niyet ikası ve oıaıtlubatı mezkürenin karihai ilhamı salbihai hazreti ci-
hanbâniden olmak üzere af buyrulduğunun yevmi mes'udu mezkûrda 
i lânı hususunun Dahiliye Nezaretine havalesi tezekkür kılınmakla 
olbapta ve katılbei ahvalde emrii ferman hazreti veliyülemir efendimizin-
dir. 

26 oemaziyelâhır 1323 ve 14 ağustos 1321 

Arz tezkeresi 

Menafi sandıklarından Ziraat Bankasına «midevver matlubatı atîka 
bakayasının sadakai afiyet cihan kıymet hazreti hilâfetpenahî 
olmak 'üzere cülusu hümayun meymenet makrun cenabı nıülûkâneye 
müsadif yevmi mes'uda hürmeten affı hakkında Maliye Komisyonu Ali
sinden takdim kılınıp bermantuku emrü fermanı hümayun Meclisi Mah-
susu Vükelâda kıraat olunan mazbata üzerine cereyan eden müzakereyi 
havi kaleme alınan mazbata arz ve takdim olunmakla olbapta her ne 
veçhile iradei seniyei cenabı cihanbâni şerefmütaaUik buyurudur ise 
rnantuku münifi infaz edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kı
lındı efendim. 

26 cemaziyelâfur 1323 ve 14 ağustos 1321 

İradei ieniyeyi mübelliğ kâmis 

(Residei desti tazim olup Mecl is i Mahsusu Vükelânın mazbatası ve 
melfufu i le beraber manzum âli buyuru]an işbu tezkerei sâmiyei sada-
retpenahileri üzerine mazbatai mâruzaya hâoniş terkimiyle dahi tebliğ 
kılındığı veçhile mucibince iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî şerefmüV 
taal l ik buyurulmuş olmakla olbapta emrü ferman hazreti veliyülem-
rindir. 

27 cemaziyelâfur 1323 ve 15 ağustos 1321 
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N o : 8 0 — Y e m e n Mada lyas ı h a k k ı n d a 
i r ade i een iye i h u s ı r a y e 

18 recep 1323 ne 5 eylül 1321 

Yemen hadi^ei ahiresi esnasında ibrazı hıdematı sadakad'kârî ey-
liyen erkân ve ümera ve zabıtan ve efradı asakiri şahaneye hıdematı 
vakıalarını takdiren ihsan buyurulmak ve Yunan Muharebesi Madalyası 
kıtasında gümüşten mamul olara/k bir tarafı turrayı g j r ray ı hümayun 
ile müzeyyen ve diğer tarafında Yemen iMadalyası muharrer bulunmak 
üzere ve sıra itibariyle Yunan Madalyasından sonra göğüse talik edil
mek ve şeridi yeşil olmak üzere bir madalya ihdası hususuna iradei se-
niyei cenabı hilâferpenahî şerefmütaallik buyurulduğu mabeyni hüma
yunu mülûkâne başkitabeti oelilesinden ba tezkerei hususiye inha ve Ma
liye Nezareti CeHlesine tebligat ifa kılındığını mübeyyin işbu müzekkere 
Divanı Hümayun kalemine ita kılındı. 

N o : 8 1 — 1 1 şevval 1 3 8 6 t a r i h l i O r m a n N i z a m n a m e s i n i n 
123, 3 6 ve 5 2 n c i m e v a d d ı muadde l e* ! 

19 faban 1323 ve 5 teşrinievvel 1321 

Madde 33 — Miri ormanlarından bilâ ruhsat ağaç kat veya ihraç; 
edenlerden loa' veya ihraç ettikleri ağacın devresi b i r ziradan iki zîraa 
kadar olduğu halde beher ağaç için sekiz beşlik ve iki ziradan üç ziraa 
kadar ise 'beherinden on beşlik ve üç ziradan yukarı olduğu halde beher 
ağaç için yirmi beşlik cezayı nakdî alınır. Kğer kat veya ihraç olunan 
ağacıın devresi birer ziradan ekal ise beher dabbe yüküne mukabil dört 
beşlik .ve beher demet yahut adam yüküne mukabil İki beşlik cezayı 
nakdî alınır. Katı yahut ihraç olunan eşcar meşe ağacı olur ise balâda 
tâyin olunan cezayı nakdiler iki kat olarak istifa olunur. Kat yahut 
ihraç olunan ağaçların devresi zeminden iki zira yukarısından ölçülür 
ve eğer ondan aşağı kat ' olunmuş ise maktamdan ölçülür. 

Madde 36 - Mevaddı sabıkada muharrer cezayı nakdilerden başka 
kat ve ihraç olunan ağaç ve saire mevcut ise Hazine namına zaptolunur. 
Eğer müstehlek ise kaimen kıymetleri ve hilafı memnuiyet hareketten 
dolayı başkaca zarar ve >ziyan tebeyyün eder ise bu dahi bilmuhakeme 



tazmin ettirilir ve bu ceraimde kullanılan bıçkı ve balta ve küskii ve 
alâtı saire dahi orman memurları tarafından Hazine namına zapt ve 
müsadere edilir. 

(Madde 52 - Haklarında hükmolunan cezayı nakdîyi tediyeden 
ve kefil iraesinden âciz »olanlar hükmolunan cezayı nakdinin beher iki 
beşliğine mukabil bir 'gün hapsolunur. Şu kadar ki bu hapis müddeti 
doksan b i r günü tecavüz edemez. 

tim. Baslıi ı T e n i i» Cill Sahile Stn 

Orman Nizamnamesi 
(teman Nb* — "•meainiri 7 nrî madılei mııaiidelesi 
Orman ,"Vi™mnıifr^<ırnin 33 , .1(1. 52 liri mrva4.li muadıl<dn.i 
t'vkaf ormaularının aureli idareaiyle mnhiıiılalından alınacak 
h a r ç l a r a dı ir Kararname 
Tersane ve Tophaııei Amire idarelerine rnııktaai kernalenîn 
sureti tedarik vn Ftn-u boklumla Nizamname 
Orman Niıamnamcsi muribinre ahalii kurava mefranen odun, 
kfimür v» kerestenin suroti itası hakkında Tal imat 
Odun « e kömürdrn al ınarak riinunıat hakkında Talimal 
Ormanlardan çıkarılan odun, knmür, keresteden almamak 
rüsumat hakkında Tali.mnl 
Ormanlardan ıkr-silrrck kereste ve ssi'rertin Ihal i t ve müm-
yedalı hakkında Tal imat 
Miri ormanlarından ı ' « > ı fiimhlımû ,!uir Tal imat 
Miri ormanlarındakİ cam ataç lar ından aaku İtirafına da i ı 
Tal imat 
Orman mrmıı rların.lan »ıı ih.ırekrt leri Jtörii lenlcrin amel i 
istintak, muhakeme ve miiraıatları hakkında Tal imat 
Orman memurlarının «ıırrii tcrtii) ve vezıifİne dair Tal imat 
Vilâyal orman süvari vr piyade kol r[il«r>rle tezkere muhar
rirlerinin »ııretı intihnıı ve tâyinleri hakkında Talimaı 
Ormanları taktı idare ve inııhata al ınmıyan vi l iyata m«h*u* 
ve Oıman Niıamnamosini rnıilcsslr Tal imat 
Ormanların taaarrııfuna mülaallik müddeiratı ledkik için 
te^okkül uderek komisyonların muamelâtı hakkını!» Talimat 
Orman Mektebi Nİ7.amnam«İ 

Orman ve Maadiıt Mektebi Nizamnamemi Zeri 

«04 
1544 

417 

4 I S 

28ü 
287 

4 

2*7 

4 5 0 
4 5 4 

8 0 5 

261 

spo 
296 

79 

N o : 8 2 — Nahiye lerde ver i l ecek i s t idanameler in ve j a n d a r m a 
neferat iy le aceze ve m u h a c i r i n i n a r z u h a l 

kaydiyes inden muaf iye t ler i h a k k ı n d a 
iradei aeniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Senei haliye bütçesi hakkında kararlaştırılan tedabir cümlesinden 
olmak üzere mahakimi adliyece alınmakta olan beşer kuruş kaydiyenin 
istisnasiyle arzuhallerden kazalarda birer ve sancaklarda ikişer ve vi-

http://mrva4.li
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lâyet merkezlerinde üçer ve devairi merkeziyede dörder kuruş kaydiye 
alınması mukarrer olup nevahide verilecek arzuhallerden kaydiye alı
nıp almmıyaoağı bazı vilâyattan istifsar olunmakta olduğuna dair Ma
l iye 'Nezaretinden ve bu husus hakkında tarafı Meşihattan ve Muha
cir ini î s lâmiye Komisyonu Alisi Âzahğından gelen tezkereler meyanei 
bendegânemrzde kıraat olundu. Nezareti Müşarünileyhanan tezkeresinde 
hususatı şahsiye için nevahide arzuhal verilmesi nadir olduğundan şa
yet verildiği halde bunların cüziyetine ve kaydiyeyi kabzedecek memur 
olmamasına nazaran nahiyelerde verilecek ve hükmü orada icra edi
lecek istidanamelerin kaydiyeden muaf tutulması ve hükmü nahiyelerde 
İcra edilmiyecek istidanamelerin de kaza merkezlerine verilerek nahi
yece kabul olunmaması ve ita eyliyecekleri arzuhallere damga resmin
den ve Hamid'iye Hioaz Demiryolu iane ilmühaberi ilsakmdan muaf 
olan jandarma neferatiyle falkrühali alelûsul ıtebeyyün eden acezeden 
dahi işbu kaydiye resminin istifa olunmaması İş'ar ve tezkerei Meşi-
hatte mahakimi şer'iyeye verilen arzuhallerden de kaydiye alınıp alın-
mıyacağı istifsar olunmuş ve diğer tezkerede dahi muhacirinin ademi 
istitaından bahisle bunların Devletçe affolundukları bilcümle rüsum 

ve tekâlif müddetince mezkûr arzuhal kaydiyesinden de affı lüzumu gös
terilmiştir. İcabı ledel müzakere, vakıa hususatı zatiye için nevahide ve 
rilecek arzırhal'ler nadir »lmaklajberaber kaydiyeyi kabzedecek mal me
muru gayri mevcut olduğuna nazaran nahiyelerde verilecek mal istida
namelerin gerek hükmü nahiyede icra edilsin gerek kazaya ait bulun
sun kaydiyeden muaf tutulması ve jandarma neferatiyle fakrühali 
mütebeyyin olan acezeden ve bu kabilden olarak nikâh ve nafaka ve 
eaireden dolayı mahakimi şer'iyeye müracaat edenlerden ve bilcümle 
tekâlif ve rüsumdan muaf oldukları müddet zarfında muhacirinden dahi 
işbu kaydiyenin aranılmaması veb i r de yalnız damga ve Hicaz DemiryoSu 
pulu ilsakiyle taşradan iBabıâl iye ve devaîre arzuhal gönderilmekte 
olduğu izahatı vakıadan anlaşılıp bunların da nevahîden gönderilen
lerinin kaydiyeden istisnası lâzımıgeleceğine göre nahiyeden gönderilen
ler bilinmek için arzuhaller zahrına nahiye müdürü tarafından resmî 
mühür vaz ve tahtım ettirilerek irsal kılınması ve kaza ve liva ve vilâyet 
merkezlerinden ıgönderiİteceklere gelince jandarma neferatiyle muha
cirine ve acezeye ait olan arzuhallerin kazada kaymakam, livada muta
sarrıf , vilâyette vali muavini tarafından zahrı resmî mühürle tahtım 
ve işaret ettirildikten sonra gönderilımesi mujvafıkı Ihatl ve maslahat gö
rüldüğünden ona ıgöre ifayı mukteziyatının tarafı Meşihat ve Nezareti 
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Müşarünileyhima ile Dahiliye (Nezaretine ve mezkûr komisyona tebliği 
tezekkür ve tensip ve mezkûr tezkereler arz ve takdim kılınmakla ol-
bapta ve Ikatıbei ahvalde emrii ferman hazret i veliyülemir efendimizindir 

10 reoep 1323 ve 28 ağustos 1321 

Arz tezkeresi 

Senei haliye bütçesi hakkında kararlaştırılan tedabir oümlesinden 
olmak üzere mahakimi adliyece alınmakta olan kaydiyenin istisnasiyle 
arzuhallerden kaza ve sancak ve vilâyet merkezlerinde alınması mu
karrer olan kaydiyenin nevahide verilecek arzuhallerden de istifası 
icabedip etmiyeceği istifsarına dair Mal iye Nezareti Celilesinden ve bu 
husus hakkında Tarafı Al i i Hazreti Meşihatpenahi ile Muhacirini ls-
lâmiye Komisyonu Âli'si Âzalığmdan gelen tezakir Meclisi Mahsusu 
Vükelâda kıraat ve mütalâa olunarak cereyan eden müzakeratın neti
cesini şamil kaleme alınan mazbata melfufiyle arz ve takdim olunmuş 
olmakla münderecatı hakkında her ne veçhile İradei senîyei cenabı hi-
Iâfetpenahi şerefsudur buyurulur ise mantuku âlisi infaz edileceği be
yan iylc. 

10 recep 1323 ve 28 ağustos 1321 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai mâ-
ruzası ve melfnflariyle manzuru âli buyurulan işbu tezkerei sâmiyei 
aadaretpenahilerİ üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi 
şerefsudur buyurulmuş olmakla olbapta. 

23 şaban 1323 ve 9 teşrinievvel 1321 

N o : 8 3 — R u m e l i Vi lâyal ı Selâsei Ş a h a n e n umuru maliyesi 
h a k k ı n d a N i z a m n a m e 

24 şevval 1323 ve 8 kânunuevvel 1321 

Madde 1 — Selanik, Kosova ve Manastır vilâyetleri için iki sene 
Müddetle bir Maliye Komisyonu teşkil edilmiştir. Bu komisyon vezaifini 
Hükümeti Seniye namı âlisine ifa edecektir. Komisyonu mezkûr Rumeli 

T . ı c.« r. M 



Vilâyah Şahanesi Müfettişi Umumisiyle Avusturya ve Rusya ajan si
villerinden ve Devleti Aliyei Osmaniye ile Almanya, Fransa, ingiltere 
ve İtalya Hükümetleri tarafından mansup beş müşavirden mürekkep 
olup veza'ıfi evvelâ Maliye Nezareti Celilesiyle Bankı Osmani beyninde 
22 şubat 1330 ve (7 mart 1905) tarihiyle kararlaştırılan nizamnamenin 
işbu nizamname ile tâyin edildiği veçhile temini icrasından, saniyen 
aşar dahil olduğu halde tekâlifin sureti munlazamada istifasına salisen 
kespi katiyet etmezden evvel kendisine tebliği lâzımgelen vilâyatı se-
lâse bütçelerinin tetkikiyle biliş tizan meriyeti iradeİ seniyei hazreti pa-
dişahiye iktiran ettikten sonra tamamii icrasına rabian ıslahatı maliye
nin tatbik ve icrasına dikkat ve nezaretten ibarettir. 

Madde 2 — Komisyonun merkezi Selanik'te olacak ve aklâmı ora
da tesis edılreekse de içtimaalı daima reisin ikamet edeceği şehirde vuku-
bulacaktır. 

Madde 3 — Müfettişi Umumî komisyona riyaset edecek ve gay
bubeti halinde veya mani zuhurunda kendi tarafından müntahap ekâ-
biri memurini saltanatı seniyeden biri icrayı riyaset eyliyecektir.. Komis
yon kendi dairei selâhiyeti dahilinde bulunan bilcümle mesalih hakkında 
(birinci madde) biliçtima icrayı müzakerat eyliyecektir. 

Madde 4 — Komisvon âzasından biri «muavin âza» sıfatiyle reise 
muavenet edecektir. Bu vezaif Devletlerin hu rufu heca tertibiyle Avus
turya ve Rusya ajan sivİlleriyle Almanya. Fransa. İngiltere ve İtalya 
müşavirleri tarafından bilmünavebe üçer ay müddetle ifa edilecektir. 
Muavin âza evvelâ komisyonca biliçtima mukarrerat itasına lüzum gös
terin iyen ve pek de ehemmiyeti haiz olmrvsn işlere verilecek netice 
hakkında reis ile hululü itilâfa «aniven komisvonun hizmeti dahiliye
sine ve salisen komisyon ile Bankı Osmani beynindeki münasebata me
mur olanaktır. «Muavin âza» reisin bir mahalle azimetinde müşarüni-
levhava refakat edecektir. 

Selanik ten gaybubete mecbur olacağı zaman ikinci veya üçüncü 
fıkralarda musarrab vezaifi Devletlerin hurufu heca tertibince kendi
sinden sonra gelen azaya tevdi edilecektir. 

Madde 5 — Komisyon alelade haftada bir defa içtima edecek ve 
reis tarafından lüzum görüldükçe veya Komisyonun iki âzası tarafından 
talebedildikçe sureti fevkalâdede akti içtimaa davet edilecektir. Azadan 
her biri komisyonda mevkii müzakereye vazettirmek arzusunda bulun
duğu mevaddı fihristi müzakerata kaydettirebilir. Komisyon müzakerat 
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ve mukarreratının mamul iinbih olması için reis veya vekili dahil olduğu 
halde lâakal dört azanın vücudu lâzımdır. Mahalli aharda bulunan veya 
bir manü zuhur eden her bir âza rüfekasından birini tevkil edebilecek 
ve bu ahvalde ajan sivillere muavinleri tarafından vekâlet edilecektir. 
Komisyonun mukarreratı ekseriveti âra ile ittihaz olunacak ve tesavii 
âra vukuunda reisin reyi müreccah tutulacaktır. Reis komisyonun mu
k a r r e r i m i icradan imtina ederse keyfiyeti Babıâliye veya Maliye Ne
zaretine iş'ar edecektir. Maliye Komisyonundaki azayı ecnebiye dahi 
mercilerine beyanı hal eyliyeceklerdir. 

Madde 6 — 22 şubat 13122 {7 mart 1905) tarihli nizamname ile vi-
lâyatı seiâse için tâyin edilmiş olan bütçe lâyihaları her sene nihayet 
kânunusani efrenci iptidasında komisyona tevdi olunacak ve komisyon 
bunların emri tetkikini bir ay müddet zarfında ikmal eyliyecektir. Ko
misyon varidat ve masarifat fasıllarında münderiç olup kavanin ve 
nizamatı mevcudeye mutabık olmıyan veya memleketin ihtiyacatı ikti
sadiye ve maliyesine tevafuk etmiyeoek olan mevaddı tashih etmek hak
kını haiz olacaktır . Komisyon evvel beevvel mezkûr bütçenin jandarma 
ve polis dahil olduğu halde idarei mülkiyenin ihtiyacatı için iktiza eden 
tahsisatı muhtevi olduğuna kespi itminan eyliyecektir. Komisyonun ta
lebi üzerine bütçe varidatiyle idarei mülkiye masarifine mütaallik bil
cümle malûmat kendisine ita olunacaktır. Bütçeler senei maliye orta
sında tadil olurramıyacaktır. Mamafih Müfettişi Umuminin talebi üze
rine komisyon aynı vilâyet bütçesinin b i r faslında muharrer tahsisattan 
bir kısmının diğer fasla naklini kabul edebilecektir. 

.Madde 7 — Gümrük rüsumiyle gerek 28 muharrem 1299 tarihli 
kararname ve gerek mukavelâtı mer'ive mucibince Düyunu Umumiyeye 
muhassas varidat müstesna olduğu halde vilâyatı selâsede her ne namla 
olursa olsun icra olunacak olan bilcümle tahsilat varidat bütçesine 
kayıt ve tahrir kılınacaktır. Umuru nafıaya mahsus ve 7 mart 1905 ta
rihli nizamnamenin on birinci maddesinde musarrah olan yüzde beş 
mufassal bir cetvel ile teyit edilmesi lâzımgelen bu tertip masarife 
mahsus faslın «haddi asgarini» teşkil edecektir. Şayet senei maliye ni
hayetinde bu fasılda bir fazla kalacak olursa bu fazlanın miktarı senei 
âtiye bütçesinin aynı faslına nakledilecektir. 

Madde 8 — Bankı Osmani tahsil olunan varidat ile tesviye edilen 
masarifin mufassal şehriye cetvellerini komisyona tebliğ edeceği gibi 
22 şubat 1320 İl mart 1905) tarihli nizamname ile uihdes-ine tevdi kılı-
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narı hizmete mütaallik bilcümle defatir ve hesabat İle evrakı muhabe
reyi dahi komisyonun talebi üzerine ona tebliğ eyliyecektir. Komisyon 
senei maliye hitamından itibaren üç ay müddet zarfında Bankı Osmani 
tarafından kendisine ibraz olunacak olan her senei maliyeye mahsus 
hesabat cetvellerini tetkik edecektir. Vilâyatı selâse Hazine muamelâtı 
için Bankı Osmanice 'tutulan muhasebe Selanik'teki Bankı Osmani şu
besinde cemolunacaktır. 

Madde 9 — Komisyon rüsum veya tekâlifi cedide tarhına müta
allik her gûna teklifat ile tekâlifi mevçude miktar veya sureti tarh ve 
tevziinin veya vilâyatı selâsede tatbik oJunaca'k muamelâtı maliye teş
kilâtının tadiline ait her #ûna tasavvuratı Hukuku Hükümdarü Saltanatı 
Senivenİn mahfuziyeti sarlivle tetkik edecektir. Komisvonun mukarre-
ratı Müfettişi Umumî tarafından Bahıâl iye arzolunacaktır. 

(Madde 10 — Komisyon hidematı muhtelif ei maliyede müstahdem 
memurin haklarında teftiş ve nezaret vazifesiyle mükellef olmak üzere 
vilâyetlerden her bîrine Devletin lisanı resmisine vâkıf tebaai Devleti 
Al iyeden birer müfettiş tâyin edecektir. Emri intihapları Hükümeti Se-
niyece kabul ve tasdik buyuruîacak olan bu müfettişler hidematı mali
ye aklâmında teftişat icrasına iptidar ve muhasebei umumiyeye müta
allik bilcümle defatir ve hesabat ve evrakın kendilerine ibrazını talep 
ve vezneleri muayene edebilecekler ise de muamelâtın emri niyet ve 
temş t yetine doğrudan doğruya müdahale edemiyecekler ve raporlarını 
komisyona irsal eyliyeceklerdir. 25 mayıs 1312 tarihli nizamname ile 
tesis olunan maliye müfettişlerinin raporları suretleri dahi derhal 
komisyona tebliğ edilecektir. Komisyon işbu müfettişler ile maddJei ha-
zırayı tatbikan kendi tarafından tâyin olunacak müfettişler marifetiyle 
müştereken teftişat icrasını talep edebilecektir. Komisyon veya reîs ile 
birlikte «muavin âza» vilâyatı selâse muamelâtı maliyesine mütaallik 
ve komisyonun zamanı teşkilinden sonraya ait ahvalden münbais olarak 
kendilerine vukubulacak bilcümle şikâyatı tetkik eyliyeceklerdir. îşbu 
maddede beyan olunan raporlarla şikâyat memurini maliye tarafından 
bir takım yolsuzluklar veya suiistimalât vukubulduğunu mertebei sü-
buta isal edecek olursa komisyonun müfettişleri bu ahvalin îcabettire* 
ceği tahkikatta hazır bulunabileceklerdir. Komisyon töhmet ve kaba
hatleri görülen memurin haklarında Hükümetçe tatbik olunan mücazatt 
intibahiye veya kanuniyeden reis marifetiyle haberdar edilecektir. 

Madde 11 — Muamelâtı maliyenin cereyanınca ve hususiyle aşar 
aahil olmak üzere rüsum ra tekâlifin emri cibayetince tahakkuk ede-
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©ek yolsuzluklara veya suiistimalıâta miitaaVlik bilcümle maJûmat me
murini a idesi tarafından komisyona tebliğ olunacaktır. 

Madde 12 —• Vilâyatı selâsede müstahdem memurini maliyece vu-
kubulacak tebeddülatın kâffesi esbabı mucibesinin zikir ve tasrihiyle 
komisyona bildirilecektir. Komisyon töhmet ve kabahatleri taayyyün 
eden memurini maliye 'haklarında lüzum göreceği tedabiri idarenin it
tihazını talebeyliyecektir. 

Madde 111 — 'Komisyon vilâyatı selâse hidematı mülkiye ve mali
yesi için vukubulacak münakasat ve müzayedatın kâffesinde kendi ta
rafından bir memur bulundurabilecektir. 

Madde 14 — Azanın maaşatı hariç olmak üzere komisyonun ma
sarifi idaresi vilâyatı selâseden her birinin bütçesine sülüs itibariyle 
kayıt ve dercolu nacak tır. 

Madde 15 — Komisyon sureti muamelâtı dahiliyesini kararlaştı
racaktır. 

• 

N o : 8 4 — M u h a c i r i n i I s l â m i y e K o m i s y o n u Âl i s in in su re t i 
1 e s k i l i n e v e v e z a i f ve s a l âh iye t i ne d a i r 

N i z a m n a m e 

24 şevval 1323 ve 8 kânunuevvel 1321 

(Madde 1 — iskânı Muhacirini lslâmiye Komisyonu' Alisi tahtı ri
yaseti mufahhamai hazreti padişahide olarak tarafı eşrefi hazreti hilâ-
fetpenahiden tâyin buyurulan birinci azadan maada yine intihabı âli 
ile memuru askeriden ve erkânı harp ferikanından bir ve ciheti mül
kiyeden iki zat ki dört azadan mürekkep bulunmak üzere teşkil buyu-
rulmuştur. 

Madde 2 — Komisyonu Alinin umuru tahririye ve hesabiyesinde 
bulunmak üzere ikisi Babıâl i ve ikisi Maliye 'Nezareti Celilesi aklanım
dan dört kâtip tâyini olunur. 

Madde 3 — Komisyonu Âli muhacirinin arkası a l ı nmaya kadar 
ifayı vazifeye devam ve şimdilik haftada üç gün ve birinci âza tarafın
dan lüzum göründüğü halde daha ziyade içtima eyliyecektir ve komis
yona memur olan âza ve ketebenin memuriyeti asliyeleri olduğu halde 
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ilerde başka yerlere yerleştirilmek Üzere maaşı muha-ssasları bir buçuk 
nispetinde yani nısıf zam ile komisyona nakledilecektir. 

Madde 4 — Komisyonu Âlinin başlıca vezaifi cihatı mııhtelifeden 
vürut eden ve edecek olan muhacirini islâmiye için arazii münasibe te
dariki ve bunların hüsnü iskâniyle temini refah halleri esbabını ırn> 
zakere ve tarafı Hükümeti Seniyeden ita ve tahsis buyurulacak meba-
Jiğden maada işbu nizamnamede tâyin olunan esaslara tevfikan muha
ceretin teshili ve muhacirinin temini İskânı zımnında tedariki muktazi 
olacak sermayenin vücuda getirilmesi için daha İttihazı lâzımgelecek 
vesait ve tedabiri taharri ve mütalâa İle arzı hususlarıdır. 

Madde 5 — Muhacirini merkumenin iskân ve iaşeleri masarifini 
teminen bir defaya mahsus olmak üzere bir iane tertip ve bilcümle de-

vair bütçesinden kezalik birer defalık olarak birer miktar meblâğ ifraz 
ve tefrik olunacaktır. 

Madde 6 — Muhaceret ve iskân maddeleri için tarafı Devletten 
tahsis ve ita buyurulacak mebaliğ ile ashabı hamiyet taraflarından ifa 
olunacak ianatın sureti ahz ve sarfı hesaplarının mükemmel tutulma
sına Komisyonu Alice itina kılınacak ve ayda bir defa cetveli hesap ve 
hicret edenlerle iskân olunanların mahali iskâniyelerini mübeyyin bir 
hulâsa tanzim oLunarak gazetelerle ilân olunacaktır. 

Madde 7 — Komisyonu Âlinin "varidat ve masarifatiyle nerelerden 
ne kadar nüfus hicret edip hangi mahallere iskân edildiğini mübeyyin 
her ay hulâsatan neşredeceği cetveller sureti mufassalada olarak altı 
ayda bir ayrıca tanzim ve arzı atebei ulya kılınıp şayan buyurulacak 
müsaadei seniye üzerine matbuat vasıtasiyle resmen neşir ve ilân edi
lecektir. 

Madde S — Komisyonu Âlinin kâffei mukarreratım mübeyyin le-
vayih ve mezabıt evvelemirde arzı süddei seniye kılınacağı misillû Me-

maliki Şahaneye hicret etmek istİyen nüfusu islâmiyenin teshili muha
ceretlerini nıütaallik dermneyan olunacak mütalâa* ve tedalbifin meza-
bıtı dahi atebei ulyaya takdim ile iradei seniyei cenabı padişahı şeref-
sadır oldukta dairei kitabetten komisyona malûmat İta ve JBabıeMiye 
tebligat icra olunacak varidatı seniyei mülûkâne ahkâmı münifesina 
tevfikan Babıâl ice muamelâtı muktaziyesi müsaraaten icra olunacaktır. 

Madde 9 —• Komisyonu Âli Memaliki Şahaneye hicret eden nü

fusun vatanı aslilerinde bıraktrkJan emlâk ve emval ve eşyaya muta* 



allik ilişiklerinin kat'ı ve tesviyesi emrinde muavenet ve tedabirî müm
küne ittihaz ve muhaberatı resmiye cereyanını istilzam edecek olanları 
için bilistizan badehu devairi müteallıâkasiyle muhabere edilecektir. 

-Madde 10 —- Hicret eden nüfusun gelecekleri yerlerden mahalli 
iskânlarına kadar vapur ve demiryol ve araba ücuratı gibi muhtaç ola
cakları masarifin vilâyetlerce sureti tedarik ve tesviyesi Komisyonu 
Alice kararlaştırılarak bu bapta tanzim kılınacak lâyiha arzı atebei 
ulya kılındıktan sonra şayan buyurulacak müsaadei seniye üzerine bir 
nüshası Babıâliye irsal edilecek ve gelecek nüfus hayvanlarını da naklet
mek istedikleri halde buna terettüp eden mütalâat dahi ilâveten ma
ruzat olunacak ve şimendifer idareleri ve ecnebi olmıyan vapur kum-
panyalariyle muhacirinin nısıf ve daha dun navul ile veyahut mecca-
nen nakli maddesi kararlaştırılarak Komisyonu Âlice ona göre nakli
yata müsaraat edilecektir. 

'Madde 11 — Muhacirin için tahsis edilecek mahallerin ziraate el
verişli olduğunu tasdik için ziraat mektebinde tahsil etmiş olanlardan 
Orman ve Maadin Nezaretinin întihabiyle bir memur ve yapılacak kar
yelerin esvakı muntazam surette taksim ve kuşat ve haneleri İklim ve 
havayı mahalliye göre tesis olunmak ve hayvan muhafazasına da elve
rişli bulunmak ve ehven masrafla vücuda ıgelmek ve lâtifühmanzar ol
mak üzere icabeden resim ve plânlarını tanzim için Mühendishanei' 
Berrİden neş'et edenlerden intihabolunacak diğer bir zat mahallerine 
izam olunacak ve hicret eden nüfusun ziraat ve felâhatine muktari 
alât ve edevat ve hayvanatın tedariki çareleri dahi teemmül olunacaktır. 

Madde 12 — Muhacirinden bikudret olan her ailenin vatanı as
lisinden iskân edilecek mahalle vusulüne ve badeliskân ziraatten isti
fadesi hususuna kadar <güzeram tabii bulunan b i r buçuk nihayet iki 
sene zarfında iaşesi Komisyonu Âliye ait olacak ve içlerinde erbabı 
sanayiden bulunanların taşrada erbabı sanayii az olan şehirlere yer
leştirilmek üzere iskân memurları tarafından verilecek malûmata göre 
sureti maişetlerince komisyonu Ali canibinden tedabirî lâzime ittihaz 
olunacaktır. 

Madde 13 — Vilâyatı sahiliyeye doğrudan doğruya varit olan mu

hacirinin erbabı servet ve ashabı hirfet ve ziraat ve" sahibi fakrfi zaruret 

olanları derhal mahallerince komisyonu mahsuslar teşkiîiyle tefrik olu

nup Komisyonu Aliye müsaraaten malûmat verilecektir. 
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Madde 14 — Memaliki Şahaneye hicret edecek nüfusun ekseriyetle 
Anadolu kıtasında iskân olunmak üzere peyderpey sevkolunacakları 
vilâyat Komisyonu Alice hilmüzakere tâyin olunmakla beraber her vi
lâyette iskâna tahsis edilecek arazi ve mezarı mahalleriyle bilmuhabere 
tahdit ve tâyin ve derecei vüs'atlerine ve yekdiğeriyle olan bu'du mesa
felerine göre iktiza eden cetveller tanzim olunacaktır. 

(Madde 15 — Hicret edecek nüfusun ıgerek Dersaadet*te ve gerek 
Anadolu sevahilİnin çıkacakları iskelelerinde müddeti medide yığılıp 
kalmalarına ve duçarı sefalet olmalarına mahal bırakılmamak için ma
halli iskânları evvelce tehie olunmak ve haneleri yap ı lmaya kadar 
oralarda sureti temekkünleri temin edilmek ve şevklerinde yollarda du
çarı sefalet olmamaları zımnında konak mahalli ittihaz edilecek yer
lerde dahi kararlaştırılmak üzere mahalleriyle bilmuhabere Komisyonu 
Alice tedabiri muktaziye ittihazına fevkalgaye itina kılınacak ve her
halde muhacirinin mahalli iskânları hazırlanmış bulunduktan sonra 
takım takım celpleri sureti nazarı dikkate alınacaktır ve şu muamelâtın 
muhafazai hüsnü cereyanı zımnında memaliki ecnebiyeden gelecek mu
hacirin mahallerinden hareket etmezden evvel zamanı hicret ve hareket
lerine dair Babıâliden vaktü zamaniyle Komisyonu Aliye malûmat ve
rilecektir. 

Madde 16 — Vilâyat memurini mülkiyesi İskânı muhacirin madde
sinin icraatına muaveneti fiiliye ile mükelleftirler. Binaenaleyh vali 
ve mutasarrıf ve kaymakamlar taraflarından Komisyonu Alinin icraat 
ve mukarrer atına ve muhacirin efradına deriği muavenet olduğu halde 
esbabı mucibe beyaniyle haklarında şikayeti havi Komisyonu Aliden 
takdim kılınacak mazbata üzerine mütaallik buyurulacak İradei seniyei 
hazreti padişahi mucibince lâzımgelen muamele icra olunacaktır. 

Madde 17 ~ Komisyonu Alinin tedabir ve icraatı iskâniyeye mü
taallik ittihaz ve istizan eylediği kararların esas ve füruatı hakkında 
doğruda'n doğruya vilâyat valilikleri ve ledelicap mutasarrıflıklarla 
muhaberata mezuniyeti olacak ve hususatı mezkûreye dair muharrerat 
birinci âzalık tarafından tastir olacaktır. 

Maddei mahsusa 

Madde 18 — Komisyonu Alinin muamelât ve icraatının göstereceği 
ihtiyaca ta göre işbu nizamnameye bazı mevad zam ve ilâvesi ve me-
vaddı hazırasının tadil ve tebdili lâzımgeldiği halde bir kıta esbabı 
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mucibe mazbatasının tanzim ve takdimiyle arz ve istizan olunacak ve 
şerefsanih olacak iradei hikmeti mûtadei mülûkâne mucibi âlisince 
icabı icra kılınacaktır. 

N o : 8 5 — Dersaade t v e Rumel i se vah i l inden Anado lu 'nun vilâ» 
yat ı m a l û m e s i n e sevko lunan ve b a d e m a gönder i l ecek o lan mu
h a c i r i n i n i c r a y ı i skân lar ı e m r i n d e vali ve m u t a s a r r ı f v e i skan 
m e m u r l a r ı v e vi layat v e elviye m e r k e z l e r i n i n i d a r e k o m i s y o n l a r ı 

v e k a z a k a y m a k a m l a r î y l e m e z k û r k o m i s y o n l a r şube ler in in 
s u r e t i h a r e k e t l e r i n i mübeyy in tanz im o l u n a n 

T a l i m a t 

'24 şevval 1323 ve 8 kânunuevvel 1321 

0İRİINCÎ F A S I L 

Vilâyetlere tâyin olunan memurin*' ve vilâyet merkezlerinde teşkil 
olunacak komisyonlara dairdir. 

Madde 1 — Muhacir sevk ve iskân olunan vilâyat merkezlerine 
iskânı muhacirin memuru namiyle birer memur ve refakatlerine b i rerde 
kâtip tâyin olunmuştur. 

Madde 2 — Bu memurların merkezi vilâvala vusullerinde vülâtı 
izam hazeratınm inzimamı rey ve muavenetleri memurini mumailey
himin riyasetleri tahtında bulunmak üzere birer idarei muhacirin ko
misyonu teşkil olunacak ve bunların âzası merkezlerde memurini mu-
vazzafadan birer ve meclisi beledi âzasından kezalik birer ve mahallî 
erkan ve mütehayyizanından ve ashabı hamiyet ve iktidarından üçer ve 
dörder kişiden mürekkep olacak ve icabına göre mahalleri ketebesinden 
bu komisyonlar refakatlerine bir veya iki kâtip verilecektir. 

Madde 3 — İşbu komisyonlar her ne kada*r vilâyat merkezlerinde 
teşekkül edecek ise de asıl muhacirin ihraç olunan iskelelerde başlıca 
şubeleri bulunacak ve icap ve ihtiyaca göre muhacirinin faİnİ vürut-
lannda memurin ve azadan münasip olanları iskelelere gidecektir. 

Maddfe 4 — Merkezi vilâyattaki komisyonlara merbut olmak üzere 
elviye ve kazalarda dahi birer şube teşkil olunacaktır. Elviye ve kazalar 
şubeleri umuru tahririyesinde mahallî ketebesinden biri ve olamazsa 
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mahalleri hamiyyeimendan ahalisinden fahrî olarak diğeri tedarik ve 

istihdam kılınacaktır. 

Madde 5 - - Vilâyet dahilinde kâin kazalara iskânları takarrür 
eden muhacirinin tayİnat rıızi merrelerinin sureti tertip ve itası ve sair 
kâffei mevaddı bu komisyonlarda bilmüzakere verilecek karara tevfi
kan icra kılınacağından umuru muhacirine mütaalLik bilcümle evrak 
bilâtehir bu komisyonlara havale olunacak ve bu makule evrakın ko
misyonlarda uzun uzadıya teehhür etmesi ehemmiyeti maslahata teva
fuk etmiyeceğinden vürudu anda iktizaları ne ise hemen bilmüzakere 
verilecek karar derhal zeyli evraka ilâm ve iade olunarak âdi bir gün
den ve mühim evrak dahi ve nihayet üç günden ziyade komisyonlarda 
tevkif olunrmyacak ve hini müzakerede azanın ekseri mevcut bulunarak 
kararnameleri imza ve temhir edilecektir. 

(Madde d — Muhacirin tayinatı Hükümeti mahalliyenin nezaret 
ve bu komisyonların vesatet ve marifetJeriyle ita olunacak ve her vilâ
yet mevaki ve ahvali hususiyetine göre işbu tay inat hususunu suimua-
malât altından kurtarmak üzere tedabirİ müessire ittihaz eyliyecektir. 

Madde 7 — iskân komisyon ve şubeleri muhacirin hakkında olan 
müzakerat ve teşebbüsaUnı Hükümeti mahalliyeye beyan ile o vasıta 
ile icraata bakacaklar ve teehhür vukuunda esbabı mucibe ve sahihasını 
göstererek IDersaadet'te Muhacirin Idarei Urmımİyesine müracaat ede
ceklerdir. Eğer memurlar bir işte teehhür görüp ve bulunduğu mevkiin 
birinci memurundan tesri ve tesviye talep edip de isga olunmadığı ve
yahut her ne ise iş bihakkın terviç kılınmadığı halde Idarei Umumiyeye 
müracaat vazifesini o memur icra etmemiş olursa kendisi tahtı mesu
liyete alınacaktır. 

Madde 8 — Memurini mumaileyhim vülâtı izamın ve sancak ve 
kaza komisyonları dahi mahalleri mutasarrıf ve kaymakamlıklarının 
nezaret ve muavenetleri altında iştigal ve ifayı vezaİf eyliyecekleri gibi 
dairei vilayette iskân ettirilecek muhacirinin vaktü zamanîyle yerleşti
rilerek esbabı huzur ve rahatlarının istikmaÜ vesailinî istihsal etmek 
vazifei esasiyesiyle mükellef olduklarından vülâtı izam ve mutasarrıfîni 
kiram ve kaza kaymakamlıkları ve mecalisi mahalliye ve idarei mu
hacirin komisyonları şubeleri dahi bu emri eheminin sekteden vikaye* 
siyle matlup olan mevaddı iskâniyenin bir an evvel istikrarını teyide 
müttefikan ve müttehîden gayret ve imrarı vakit edilmiyerek bu mat-
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labın vaktü zamaniyle hayyizi husul ve fiile getirilmesine ve itina ve 
himmet edeceklerdir. 

ıMadde 9 — Gerek memurini mumaileyhimin ve gerek azalar ica
bına göre muhacirin iskân olunan mahalleri ve tahsis kılınacak ara
ziden dolayı bir gûna dâva ve niza vukuunda o araziyi ve verilmekte 
olıan tayinatı ve ahvali saireyi muayene ve tetkik ve İcabını kaideye 
tatbikan icra ile emri iskânı tatarru'ku halelden vikaye zımnında geştü-
güzar edeceklerdir. 

Madde 10 — Memurini mumaileyhim merkezi vilâyatta bulunduk
ça komisyonca cereyan edecek mevat üzerine karar verilecek şeylerin 
vaktü zamaniyle icrası hususunda vülâtı izam ve mutasarrıfım kiram 
bazerahna müracaata mecbur oldukları gibi geştügüzar edeceği mahal
ler muamelâtı hakkında dahi müşar ve mumaileyhim ile muhaberat» 
lâzİme icrasına mübaderet eyliyecek ve akrabası bulunan muhacir
lerin mümkün mertebe bir yerde yerleştirilmeleri ve kuraı mütecavi-
rede boa kalan yerler olduğu halde diğer karyelerden muhacir celp ile 
oraya iskân kılınmaları ve peder ve mader ve evlâdÜ ayalden dur olup 
kaza veyahut liva ve vilâyatı sairede kalmışları varsa o makulelerin 
kaza ve kasabat ve kuraı kadimeleriyle esami ve şöhretlerinin ve ka
bilelerinin Dersaadet gazeteleriyle ilân olunmak üzere buraya irsaline 
ve vilâyet gazeteleriyle dahi tab ve ilânına himmet ederek bunların 
mümkün mertebe yekdiğeriyle İçtimaları esbabı l'âzimesinin istihsal 
kılınması hususlarına ikdam ve gayret eyliyecektir. 

IMadde 11 — Gerek memurini mumaileyhimin ve gerek komisyon
lar ve şubeler azasının geştügüzar eyiiyecekleri mahaller için saat he
sabiyle iktiza eden harcırahları Hazinei Celilece meriyülicra olan ni
zamnameye refikan Hükümet merifetiyle mahalleri emvalinden ita kı
lınacaktın 

Madde 12 — Merkezi vilâyet komisyonla nmn iki yüz el l i ve liva 
şubelerinin yüz ell i ve kaza şubelerinin yüz kuruşa kadar şehriye ma
sarifi müteferrikaları kabul olunabilecektir. 

,ÎKtNOl FASIL 

Mevaddı şettuyı şamildi? 

Madde 13 — Muhacirinin haneleriyle diğer mahalle nakil ve ha
reket edememeleri ve bir maslahat ve ticret zımnında bir tarafa gide-
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çeklerin halleri bittahkik yedlenine mürur tezkeresi verilerek tezkeresiz 
bir tarafa salıverilmemeleri hususlarına ve şayet hanesiyle beraber 
gitmiş olanlar bulunursa uğradıkları mahallerde bittevkif iadelerine 
her tarafta dikkat olunacaktır. 

(Madde H — Memurini mumaileyhim balâda madde bemadde be
yan ve terkîm kılınan mevaddm ahkâmı mündericesi veçhile hareketi 
kendilerine vazife ve farizeİ zimmet bilerek gerek onların ve gerek te
ferruatı sairesinin icrası bahsinde dilhahı âliye tevfikı muamele ve ha
reketle ibrazı levazım kârı güzariye sarfı rüyet ve icabatı maslahat ve 
mevakİe göre daha sair tedabİr ittihazına lüzum olduğu halde vülâtı 
izam hazeratiyle bilmuhabere komisyonca onların dahi iktizalarını ic
raya ikdamü gayret ve rızayı bâri ve âliye mugayir hareketten müba-
adetle ahvali cariyeden peyderpey bu tarafa malûmat itasına raüsaraat 
eyliyecektir. 

ÜÇÜNCC F A S I L 

Muhacirin sevkiyutınkı dairdir 

Madde 15 — Dersaadet'ten ve sair Memaliki Şahane sevahİlinden 
vilâyara sevkolunacak muhacirinin iskân olunacakları yerlere vusul
lerinde iskân komisyonları ve şubeleri vasıtalariyle esami ve şöhret ve 
kaza ve memleketlerini ve zükûr ve inas ve sanatlarını mübeyyin bir 
kıta defteri tanzim edilecek ve bunların içinde ashabı servetten olup d* 
tayinat verilmiyenler i le fakrü fakaleri cihetiyle tayirıat ita olunmıya 
ihtiyacı olanların keyfiyetleri esamileri balâsına şerh verilerek tayinatı 
lâzimeleri dahi maddeİ mahsusasında gösterilen usule tevfikan hitamı 
iskâna ve kendilerince tedariki taayyüşe İktidar hasıl oluncıya kadar 
ita olunacak ve hitamı iskânda cümlesi bir defter itibariyle vukuat ve
rilerek mahallî idare komisyonundan yeniden muntazam bir defter ya
pılıp Dersaadet Muhacirini İdare Komisyonuna takdim olunacaktır. 

Madde 16 — Muhacirini merkumenûı sevahilden vapurlara ve bir 
mahalden diğer mahalle hini irkâp ve şevklerinde nakil ve harekete 
muktedir olamıyacak derecede hasla olanları kespi afiyet ettikten sonra 
sevkedilmek üzere familya ve nriiteallikatından istek edenleri dahi has
talarla alıkonularak o makulelerin şevki kafilei ahireye talik edilecek 
ve şayet mahallince bu bapta müşkülât zuhur eder ve yalnız hastaları
nın tevkifiyle familyalarının irsaline ihtiyaç messeylerse o hastalar 
ifakat buldukları zaman familyalarını suhuletle bulmak için Hükümeti 
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mahalliye tarafından resmî mühürie birer pusula yazılacak ve işbu 
pusulaya mezbur hastaların familyası azasının hangi vapur ile hangi 
mevki ve iskeleye yani İskân olunmak üzere hangi vilâyete sevkolun-
dukları muvazzah olarak bitterkim zayi olmıyacak suretle hastaların 
elbisesi içinde hıfzettirrilecek ve hini ifakatte mezkûr pusulayı Hükü
meti mahalliyeye bilibraz kendisinin familyası nezdine gönderilmesine 
Hükümeti mahalliye tarafından itina ve himmet olunacaktır. 

Madde 17 — ıBir mevki ve iskeleye sevkolunacak muhacirinin im
kân müsait olduğu kadar soğuk ve sıcaktan muhafazalarına ve hiç bi
rinin açıkta ve hali sefalette kalmamalarına gayret ve itina olunacağı 
gibi muhacirini merkumenin İskelelere vusulleri anda hangi kaza de-
rununa iskân olunacak!arsa lâzımgelen araba ve hayvan ve araba bu-
lunmıyan yerlerde yalnız lüzumu kadar hayvan tedarik ve bi lâ tevkif 
o kazaya sevk ve izam olunarak Hükümet merkezlerine vusullerinde 
her mahalle gönderilecek muhacirlerin o mahallin nüfusiyle muvazene 
olunup kaç haneye ne kadar muhacir isabet eylerse ona göre kendileri
nin sureti müsaferette bu hanelere > erleşlirilmesi lâzım gelecek tir. 

Madde 18 — Bir İskele ve mevkie külliyetli muhacirin sevk ve ih
raç olunduğu ve o iskelenin merbut olduğu kazanın araba hayvanâtı 
muhacirini varidenin nakliyatına kifayet etmediği surette o kazaya ci
var olan diğer kazalardan dahi indeliktiza ba^ka vilâyet ve sancak
lardan dahi Hükümet memurları yekdiğeriyle bilmuhabere araba ve 
hayvanat cihetİyle nakliyata muavenet etmeleri lâzimeden bulunduğuna 
binaen muhacirinin iskelelere vürudü anda idare komisyonu ve şubesi 
nüfusu varide ile kazanın mevcut araba ve hayvanatını muvazene ederek 
nakle kâfi olmadığı mütehakkak oldukta keyfiyet derakap Hükümatı 
mahalliye memurlarına bilihbar mahali miitecavireden lüzumu miktar 
araba ve hayvan tedarik olunacak ve muhacirinin esnayı rahda hasta-
-ları zuhur ederse yolda terkedilmiyecektir. 

Madde 19 — Bi r mahalden liecliliskân diğer mahalle naklolunacak 
muhacirinin miktarı nüfusları ve bulundukları mahallerden yevmi ha
reketleriyle mahalli iskânlarına kaç günde varabilecekleri bilinip ona 
göre teşebbüsatı lâzimeye iptidâr olunmak üzere muhacirin sevk ve ha
reket ettirilecek mahaller hükümetleri taraflarından keyfiyet yevmi ha
reketlerinden lâakal beş on gün mukaddem iskân olunacakları mahaller 
memurlarına iş 'ar olunacağı misillû bulundukları yerlerde dahi ken
dileri azimete müheyya olarak topluca bulunmak ve birlikte hareket 
ederek geride nüfus bırakılmamak üzere vaktü hareket ve azimetleri 



yevmi bar eke ilerinden beş gün mukaddem o mahaller memurları ta
rafından ilân ve kalkacakları gün ve gidecekleri mahaller tâyin ve tef
him olunacaktır. 

Madde 20 — Bir mahalden diğer mahalle nakil ve irsal olunacak 
muhacirinin kafile sureliyle gönderiltme?i lâbiii ve lâzım olduğundan 

meselâ yüz ve daha ziyade hanenin bir kafile itibariyle bini nakil ve 
izamlarında mahalli iskânlarına vusullerine kadar ara yerde kaç kaza 
varsa ahadühüma âhara teslim kaidesini İcra ve ilmühaberini ahiz ve 
avdet eylemek ve hilâli rahta refah ve huzurlarını ve esbabını ıstilısal 
ile tayinat yüzünden dahi sefalet çektirmemek üzere beher kafileye 
Hükümeti mahalliye canibinden münasip birer memur terfik olunacak 
ve civar kaza ve karyelerden yol üzerine tayinat indirilecek ve bu me
mur on sekizinci maddenin fıkrai ahİresinde beyan olunan hastagânın 
hıfız ve sıyanetini nazarı dikkat ve mütalâatında bulunduracaktır. 

Madde 21 — Muhacirinin sevkıyat ve nakliyatı hizmetine mahal
leri memur ve zaptiye neferatı kifayet etmediği halde eğer bulunabilirse 
asakiri nizamiyei şahane taraflarından ve şayet bulunamazsa esnayı 
rahta ve vardıkları mahallerde hamiyetmendan ahaliden ve işe güce 
muktedir olanlardan icabeden zevatın memurini Hükümete muavenet 
etmek üzere istihdamları caiz olacak ve zevatı mumaileyhim yirminci 
maddede beyan olunan kaideye tevfikı hareket eyliyccektir. 

DÖRDÜNCÜ F A S l ü 

Muhacirine itası iktiza eden tayinat beyamndadır 

ıMadde 22 Muhacirini merkumenin on yaşına kadar olanlarına 
yevmi yüzer dirhem ve ondan yukarısına yevmi yarımşar kıye nam aziz 
tayım ita kıhnaraktır. Fakat bu layinat zikudret ve ashabı servetten olan
la nna verilmeyip bikes veeramil ve aceze, ve ameli manda olanlara hasr 
ve tahsis edilecektir. Ve vıerilen nanı azizin miktar ve kemiyeti ve ma
hall î fiatı kayıt ve imlâ olunarak beher, mah zİri rnazbatah defterleri
nin kaza şubelerinden tanzımiyle kaza meclislerinden badettasdik liva 
şubelerine ve liva şubelerinin kendi defatİri dahi beraber olduğu halde 
Uva idare meclisine ita ile oradan yapılacak mazbata ile merkezi vi
lâyet komisyonuna verilip oraca dahi, badettetkik, tasdik kılındıktan 
sonra makamı vilâyete tebliğ olunarak meclisi idareİ vilâyette,görül
dükten sonra muamelâtı maliyesi yürütülecek ve bu m i si Hû şehriye cet-
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vellerinirı birer nüshası da Dersaadet tdare Komisyonuna gönderile
cektir. 

Madde 23 — Maddei mahsusasında gösterildiği veçhile muhacirini 
merkumenin iskân olunacakları mahallere vusullerinde yapılacak def
tere gerek tayinattan müstağni olacak derecede erbabı iktidarları ve 
gerek sahihan müstahakkı tayın olanları tahkik ve tefrik ile isimleri 
balâlarına işaret olunacaktır ve bir dereceye kadar tayinatın erbabı 
aczü zarurete verilebilmiş olacağını temin ederek defteri mezbur ku-
yuduna riayetle tayinatı mezkûrenin idarei muhacirin komisyonları 
ve şubeleri marifetleri ve marifeti Hükümetle itası llâzımgelirse de şayet 
içlerinde kudreti maliye ve serveti haliy esini ketmile kendisini fakir 
surette gösterip tayinat ahzine tenezzül etmiş kimselerin bulunabileceği 
melhuz olduğu gibi ahvali İhtiyacİyesini memurini mahalliyeye ifadeye 
muktedir olamamak ve söylemiş ise de anlatamamak ve hali servetten 
hali ihtiyaç ve zarurete tahavvül eylemek hasebiyle aç ve muhtaç kal
mış olanları da bulunabileceğinden zikrolunan komisyonlar ve şubeler 
bu bahsi gereği gibi tahkik ve tamik ederek erbabı yesardan oldukları 
muhakkak olan kesam tayinatı kat ve sahihan ihtiyacatı zaruriyeleri 
müsbet olan aceze ve eramili ziikûr ve inasa itasına hasrı nazarı dikkat 
edecektir. 

Madde 2İ — Muhacirini merkume ziraat ve sanat ve ortakçılık ve 
hizmetkârlık gibi vasıtalarla servet ve yesara nail olup da tayinatı mez-
burenin kat'ma komisyonlarca lüzum göründüğü zamana kadar usulü 
muharrere meriyülicra tutularak beyhude yere israf ve telefat vukuuna 
mesağ gösterilmiyeeek ve şu kadar k i indettetkik ashabı fakrü ihtiyaç
tan oldukları komisyonlarca ve şubelerce tebeyyün eden efradı muha
cirine verilmesi lâzımgelen tayinat için beher hane sahibi yedlerine ko
misyon ve şubelere mahsus olan mühürler ile memhur sergi suretinde 
numunesi veçhile matbu birer kıta pusula ita ve tayinatı mezkûre ay
nen veyahut rayici mahalliye tatbikan bedelen ifa olunacaktır. 

BEŞLNCt F A S I L 

Mukacirirfe arazi ve tevazımat itasını mutazammınHır 

Madde 25 — Muhacirinin kesret üzere vürut ve şevkleri cihetle 
mahallerine nakil ve isal kılınanların defaten iskânı kabil olamayaca
ğına mebnİ evvelemirde^ kura ve kasabalı kadimeye maddei mahsusa-
sında beyan olunduğu üzere sureti müsaferette taksimiyle her karye ve 



320 

kasaba ahalisi kendi hissesine düşen muhacirini barındırması lâzımdır. 
Ekser kasaba ve karyelerde arazii hâliyei miriye ve metruke ve mev-
kufe bulunduğundan o misillû arazîden muhacirini merkumeyc lüzumu 
miktar yer irae ve tahsis ve ahalii karye ve kasabanın muaveneti umu-
miyesİyle iskâna elverişli haneler inşa olunup tavtin ve iskân ve muh
tacı iane bulunan muhacirin edevat, çift vesaire tedarik edinciyedek 
ortakçılık ve amelelik gibi şeylerde kullanılarak veyahut ashabı kudret 
ve merhamet taraflarından sair suretle muavenet kılınarak esbabı taay
yüşlerinin istihsaliyle zaruretten vikaye olunacaklardır ve muhacirini 
merkume kura ve kasabatı kadimeye sığmadıkları halde arazii emiriye 
ve hâl i ye ve mevkuf e ve metrukeden iskâna elverişli mahallerde iva 
ve tavtin edileceklerdir. 

Madde 26 — Muhacir tamamiyle iskân olunsa ve muhtaç olduk, 
l a n levazım ve eşya tedarik edilse bile ilk sene için kendilerini idare 
edecek surette ziraat ve hirasete muktedir olamıyacaklanndan tarafı 
Hükümetten ;efrik ve irae edilecek arazinin bir seneye mahsus olmak 
üzere ahalii kadime canibinden açılıp ve sürülüp tohumları ektirilerek 
hali miisaferetten ve senesi içinde ihtiyacatı vakıalarını defa kifayet 
edecek kadar mahsulâta destrest olarak kendilerinin zaruret ve sefa
letten kurtarılmasına memurini mahalliye ve komisyonlar ve şubeler 
taraflanndan fevkalhad itina ve dikkat olunacaktır. 

Madde 27 — Muhacirine verilecek tarlalar hâli veyahut mahlûl 
arazii emiriye ve vakfiyeden olmak lâzımgeleceği mi s i Hû maddei mah-
susasında beyan olunan suretle ziraat ve hiraset ettirilecek ve mücedde-
den b î r karye ihdas olunmak iktiza eylediği suretle mutlaka sulu yer
lerde ve ormanlıklara karıp mahallerde ve mümkün mertebe murtefi 
ve arızalı tepeler civarında intihabolunmasına başkaca gayret edilecektir. 

Madde 28 — Vaktiyle hanesi çok olup da rouahharen harap ol
muş veyahut zaten hanesi az bulunan karyelere muhacir yerleştirilecek 
olmakla işbu muhacirler için tedarik olunacak arazi bahsinde bir kar
yenin ahvali maziye ve haliyesi idare komisyonları ve şubeleri ve mec
lisi idarei vilâyet ve Hva ve kaza marifeti eriyle biletraf tahkik ve tetkik 
•lunarak sahipsiz yahut hâli olduğu tahakkuk eden yerlerin muhacirini 
mevcudenin beher nüfusuna arazinin kuvveİ nabitesine ve mevkiin 

vüs'atine ve bir hanenin miktarı nüfusuna göre yirmi dönümden elli 
dönüme kadar sureti mütefavitede itası caiz olacak ve işbu arazi mecalisı 
merkume ve tapu memurları marifetleriyle bittaksim koçan verileceğin
den bunlar için koçan ve tapu harcı almmıyacak ve sureti taksimi ve 
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ferağ ve intikal zuhurunda muamelâtı sairesi Arazi Kanunnamesi 
ahkâmına tevfikan icra kılınacaktır. V e bu hususlarda mahallerince 
bir arızaya ve müşkülâta tesadüf edilirse Defteri Hakanı Nezaretine 
müracaat lâzımgelecektir. 

Madde 29 — Muhacirin îçİn yapılacak hanelerin kerestesinin kat'ı 
ve haneler inşası emrinde kendilerinin ve kerestenin nakli hususunda da 
ahalinin iıstihdamlariyle yekdiğerine muavenet ettirilerek yapılacak ha
nelerin mahalleri ashabı hamiyet ve iktidarının muavenatt vatanper-
veranelerivle husule getirilmesine çalışılacaktır. 

Madde 30 — Her mahalde en ziyade mahsul veren hububat her 
ne ise mümkün olan yerlerde canibi Hükümetten yine bir seneye mah
sus olarak tohumluk verilip aha'lii kadime vasıtasiyle zer'ettirilecek ve 
ziraatın sair ameliyat ve fiiliyatında muhacirinin istihdam olunması 
gibi bedabirin ittihaz ve icrası lâzımgelecektir ve hububatı mezküreden 
beher kilesi yirmi kıyye itibariyle muhacirin haneleri nüfusunun gale-
beliğine göre beş kileden on 'kileye kadar tohumluk ita kılınacaktır. 

ıMaddö 31 — 'Muhacirini merkumenin kâffesinin mutlaka kurayı 
kadimeye veyahut müceddeden inşa olunacak köylere yerleştirilmeleri 
lâzımgelmeyip şehir ve kasaba ve kenar ve civarlarında hâli arazı ol
duğu halde oralarda muhacir iskân ve iva ve başlıca yapılan köylerde 
birer mescit ve birer mektep İnşa kılınacaktır. 

Madde 32 — Muhacirini merkumenin cümlesi ashabı ziraatten ol
mayıp içlerinde hocalar ve ehli sanayi adamlar dahi bulunduğundan 
bu misillû hocalardan ehliyet ve istihkakı sabit olanlarının imamet ve 
cihan saire tevcihiyle tatyiplerî ve icrayı sanat etmek üzere şehirde 
ikametlerini arzu ederek dükkân ve han isticar ve iştirasına ve lc&Vfa 
ve çıraklık j le ahalii esnafın yanma girmiye t a l i p olanlar ve ashabı 
servetten olarak şehirde temekkün etmesini istiyenler olursa haklarında 
cümle tarafından bezli Himmet ve gayret ve teshilâtı Ifizime ve mua
veneti muktaaiye ifa olunacaktır. 

Madde 33 — Muhacirler kendilerine tâyin olunan iskân mahal-

lerine azimetten nükûl ederlerse bu misillû kendilerini idareye muk* 

îeriar olmak itibariyle tayinat yevmiyeleri verilmiyecek ve bunlardan 

hali müsaferette bulundukları kazalarda ve kaaahayı mütecavirede çift

lik vesaire alıp da ikamet etmeyi arzu edenlere mezuniyet verilecektir,, 

T . ı c. • r. rı 



322 

Hatime 

MacMe 34 — Muhacirinin iskân ve ivaları emrinde Hazinei Celi-
leye şu hali müzayakasında tahmili masarif edilmiyerek mahallerince 
kabil ve mümkün olabilen her türlü esbabı mümkünenin taharri ve is
tihsali hususlarına mahalleri memurini kiramı ve ahalii hamiyetmen-
danı taraflarından himmet buyurulacaktır. 

• 
Not 8 6 — İskân o l u n a c a k m u h a c i r i n i n z ü r r a t a k ı m ı n a a r a z i 

i tası h a k k ı n d a T a l i m a t 

24 şevval 1323 ve 8 kânunuevvel 1321 
Memaliki Mahrusai Şahanede muhacirin iskânına salih olan mirî 

çiftlikleri ve hâli karyeler ile mahlûlâttan ve sair arazii hâliyei miri-
yeden muhacirine beher haneye b i r çift i t ibariyle her çift için arazinin 
kuvvei nabitesine göre yetmiş dönümden yüz otuz dönüme kadar 

arazi verilecektir. Her hane birden beşe kadar nüfusu zükûru şamildir. 
Berveçhİ bâlâ muhacirine verilecek arazi iki kısım olup bir kısmı 

sabangir arazidir. Diğer kısmı pırnallık ıgibi yeniden açmıya muhtaç 
olan ham aranadir. Defaten ziraate salih olan çayır larla hayvan ra'yedi-
len yerler birinci kısımdan ve daıima su basıp fakat yazları hayvan 
ra'yedilen mahaller pırnall ık kısmından addolunacaktır. 

(Çiftliklerden ve hâli karyelerden yahut mahlûlâtı vakıadan ken
dilerine sabarıgir arazi verilen muhacirler Öküz vc çift edevatını kendi 
taraflarından tedarik edeceklerdir ve bu arazide ba tapu mutasarrıf 
olacaklarsa da on sene geçmedikçe o araziyi âhara fariğ olamıyacak-
lardır. 

Kendilerine ham arazi verilen muhacirler o arazide ba tapu mu
tasarrıf olacak ve onlar da on sene geçmedikçe o araziyi âhara fariğ 
olamıyacaklardır. Fakat onlar için hariçten akçe istikraz edilirse bu 
ara-zinin katiyen yahut vefaen ferağı istikraz mukavelesinin şeraitine 
tabi olacaktır. 

Z e y ı Z 

Yeniden tesis olunacak yirmi karye bir nahiye ad ve itibar olu
narak ve bu kura sıra numarasına tabi tutularak her nahiyeye usul ve 
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nieamatı mevzuaj Devlete tevfikan birer müdür ve birer kâtip ile tah
sildarlar ve icabı kadar zabıta memurları tâyin olunacaktır. 

N o : 8 7 — B u l g a r i s t a n hat t ı imtiyazından. B u l g a r eşkıyası 
t ecavüzat ın ın sure t i men' iy le R u m e l i Vi lâyat ında B u l g a r 

e r b a b ı şekavefinin derdes t ve i t t i sa l inde suret i 
h a r e k e t i m ü b e y y i n T a l i m a t 

2 zilkade 1323 ve 15 kânunuevvel 1321 

Madde 1 - ırlattı imtiyaz üzerinde ve geri taraflarındaki mevakii 
askeriyede bulunan bilûmum erkân ve ümera ve zâbitan memur olduk
ları mınta'kalar dâhilinde vuku bulacak eşkıya hâdisatmdan mesul ola
cakları cihetle m ınt akaların in ahvali tardiyesine kespi vukuf ve ıttıla ile 
eşkıya tecavüzat ve hâdisatının men'i vukuu için muktazi tedabir ve ter
tibatı tesfitkâriyi ona göre icra eylemek üzere kendi mıntakaları dâhi
linde icrayı keşfi yat eylemeleri muktazi bulunduğu gibi kumandanlar 
dahi kendi mıntakalarını devir ve teftiş ederek eşkıya vukuatının men'i 
re meydanı vukua gelmemesi için müttehaz olan tedabir ve tertibatta 
noksan ve bata görür ise derhal tashih ve tadil ederek ikmal ve takviyei 
tedabir ve tertibat eyliyecekler ve neticei meşhudat ve ol-baptaki mütalâ-
atı mübeyyin orduyu hümayun merkezine gönderecekleri raporların bir 
nüshasını dahi doğrudan doğruya makamı seraskeriye irsal eyliyecekler 
ve lüzum görüldükçe kendi mıtakalarına devir ve teftişe mecbur olacak
lardır. Ve merkezlerinde bulunup da teftişle mesul olmadıkları zaman
larda ittihaz ve ikmal ve takviyei tedabir ile meşgul bulunacaklar, vel
hasıl Rumelii Şahane'de eşkıya vukuatının pek az zaman zarfında men'i 
vukuunu katiyen temin edecek tedabirin ittihazında zerretüma tecvizi te-
rahi ve kusur etmdyecetoler ve mıntıkalarını devir ve teftiş etmiyenler me
sul olacaklardır. 

Madde 2 — Hattı imtiyazı tecavüze tasaddi edecek olan eşkıya alet-
ekser doğrudan doğruya hattı imtiyaz kuleleri üzerine gelmeyip avarızı 
araziden ve sarp mahallerden ve ormanlık yerlerden istifade eyliyecek-
lerİ tabu bulunduğundan kulelerde bulunan zâbitan ve küçük zâbitan 
tarafından kulelerin civarındaki o gibi arızalı mahaller vaktü zamaniyle 
keşif ve muayene olunarak gece ve gündüz ve hususiyle sisli zamanlarda 
oralarda gerek tarassut kulelerinden ve gerek istinat ve merkez karakol-
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]arından pusular tertip ve sıkça sıkça kuvvetli devriyeler sevkolunacak 

ve devriye ve pusu tertibatından efradı ahaliden hiç kimseye serrişte ve
rilmemeğe ihtimam olunacaktır. Cüzütam kumandanları işbu tertibatı 
maiyet zabıtamna bırakmıyarak bizzat kendileri yapacaklardır. 

Madde 3 — Hattı imtiyaz üzerindeki kulelerden ber hangi birinin 
civarında eşkıya tecavüzü ve sair hâdisatı asayiş şİ'kenane vukua gele
cek olur ise mezkûr kule ve karakol muhafızları tarafından derhal teda-
biri icabiyeye tevessül olunmakla beraber kulenin sağ ve solunda bulu
nan kulelere ve seri taraflarındaki istinat ve merkez karakollarına mü
nasip işaretlerle hemen ihbarı keyfiyet olunacak ve işaret hususunda 
kullanılacak hal'de iher neden ibaret olacak ise orduy.ı hümayun ve or
duyu hümayunlardan dahi makamı Seraskerİve bildirilecektir. 

Madde \ - - İşbu işareti gören kıtai askeriye kumandanı hâdisenin 
sağ veya sol cihetlerden hangi taraflardan tekevvün ettiğini anlıyaca-
ğından ona göre İcabı kadar kuvvei askeriyevi zâbitan kumandasiyle 
derhal o tarafa sevkederek hazelemin bir ferdinin bile tecavüzüne im
kân bıraıkmıyacak ve hattı imtiyaz üzerinde emri takayyüt ve tarassutta 
ihtimam kâran e ve basiretperverane hareketle cephane ve esi i ha gibi 
şeylerin dahili Memaliki Şahaneye duhulüne zinhar ve zinhar meydan 
vermiyecek ve şayet Ferceyahı duhul olacaklar bulunursa izlerini kaybet
meksizin takibederek bir ferdinin bile firarına ve dahili Memaliki Şa
haneye yayılmalarına ve esliha ve cephanenin köylüler eline geçmesine 
katiyen imkân bırakmıyacaktır. 

Madde 5 — Dahili Memaliki Şahanede emnü asayişe tesir ede
bilecek edna mertebe hadisatın vukuuna meydan ve imkân bıakîlma-
ması vacibatı umurdan olduğundan her türlü ahvali mefsedetkâranenin 
zuhurundan evvel haber alınabilmek için mahallî memurini askeriye 
ve mülkiyesi aleddevam takip ve tahkiki maslahat ile her ciheti memu
rini yekdiğerini haberdar edecektir. Asayişin muhafazai istikrar ve de
vamı için istitlâatı ahval hususunda vazifedar olanların olbapta bnr 
gûna betaat ve teehhür ve edna mertebe rehavetleri vukuageldiği tak
dirde tahtı mesuliyete alınacaklardır. 

Madde 6 — Gerek dağlarda ve gerek kura ve kasabat civarında 
bir hâdise zuhur edeceği istihbar kılınır kılınmaz derhal criheti mül
kiye ve askeriyece tedabiri lâzime ittihaz olunarak hlâd'isei meakûrenin 
imkânı vukuu men'oluııacaktır. 

Madde 7 — Her vilâyet dahilindeki kuvvei askeriye bulundukları 
mevaki ve cüzütam itibariyle bir takım mm takalara taksim olunarak 
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her kıtai askeriye bulundukları mıntakalar dahilindeki memurini mül
kiye ile birlikte o mıntakamn idame ve muhafaza! asayişi için her türlü 
tedabir ve tertibatın ittihaz ve icrasiyle mükellef olmaları muktazi bu
lunduğundan emri muhafazada işbu mıntaka taksimatına riayet ve b i r 
mıntaka dahilinde zuhur edecek hâdisei asayiş şİ'kenanenin derhal ol
duğu yerde bastırılması için civardaki mıntaka kuvayı askeriyesinden 
muaveneti muktaziyeyi ta-Iebe müsaraat edilecek ve işbu kaziyeye ciheti 
askeriye ve mülkiyece itina olunacaktır. 

ıMadde 8 — Bir mahalde bir hâdise zuhur ettiği istihbar olunur 
olunmaz ânifülarz mıntakalardan hangisi dahilinde zuhur etmişse o 
mıntakadakri kumandan ile kuvve i askeriye tarafından bir an ve dakika 
fevtedilmiyerek ve geceye ve gündüze bakılmlyarak son derece süretkâ-
rane ve dikkat penverane haraketle şekavetin olduğu yerde hemen bas
tırılmasına ve erbabı şekavetin içlerinden bir ferdinin bile firarına 
zinhar ve katiyen meydan verilmemesine velhasıl refi ve men'i şekavet 
emrinde ifayı vazifei dikkatkâranede asla ve ka fa tecvizi kusur edil
memesine ciheti askeriye ve mülkiyece gayetülıgaye ihtimam olunacaktır. 

IMadde 9 — Gerek hattı imtiyaz civarında ve gerek dahilde zuhur 
edecek Bulgar eşkıyası üzerine tertip ve sevkolunacak takip müfreze
lerinin yalnız zabıtan kumandasına bırakılmıyarak hâdisenin ehemmi-
yetiyle eşkıyanın kesretine ve mevkii şekavetin ahvali tahiiyesine göre 
mezkûr takip müfrezelerinin harakâtım tanzim ve tevhit i l e ittihazı 
tedabir eylemek ve işe faaliyet ve germi vermek üzere tabur ve alay 
ümerası dahi indeliktiza bizzat hareket ederek müfrezelerin umumunun 
kumandasını deruhte edeceklerdir. 

IMadde 10 — Bor taraftan eşkıya zuhur ettiğim mütaakıp o ma-
halde veya civardaki kıtaatı askeriye taıalflarından berveçhi balâ te-
dabiri lâzimeye tevessül olunmakla beraber tüfek sadasiyle veya tel
graf veyahut vesaiti saire ile civardaki müfrezei askeriyeye ihbarı key
fiyet ve hal ve mevkie ve hâdisenin ehemmiyetine göre talep ve mua
venet olunacağından vakadan haber alan her müfreze kumandam derhal 
muaveneti muktaaiyeye şitap edecektir. Tüfek sadasiyle telgrafın gayri 
kullanılacak vesait her neden ibaretse üçüncü maddede beyan olunduğu 
veçhile Orduyu Hümayundan Makamı Seraskeriye bildirilecektir. 

Madde lf]< - Bir mahallde bir hâdisei şekaviye zuhurunda hadisei 
mezkûrenin bastırılması ciheti mülkiye ve askeriyenin cümlei vezaifin-
den bulunduğundan efradı ahalinin işe müdahale etmesine ve bir sınıf 
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ahalinin diğer sınıf ahali hakkında bir gûna tecavüz ve taaddide bu
lunmalarına ve ikaı hasara tasaddi eylemelerine zinhar ve zinhar mey
dan veriılmİyereflc hâdisenin mahallinde bastırılmasına ve etrafa sirayet 
edememesine itina olunarak hilafı merzii âli edna mertebe ahval zu>-
buruna* İmkân bırakılmıyacaktır. 

Madde 12 — Hükümete ve kanuna karşı hareket ve asker üzerine 
silâh istimaline cüret edenlere karşı kanunen ve kaideten mukabelei 
bilmisil muamelesi icra ile 'Bulgar eşkıyasının tecavüz ve şekavetine 
asla meydan verilmiyecektir. 

Madde 13 — Rumeli Vilâyatı Şahanesinde ve asayişin idame ve 
muhafazası için ittihazı muktazi tedabiri m ut azanımın olan işbu talimat 
münderecatının tatbikatına ve hal ve mevkie göre münasip görecekleri 
tedabiri sairei asayişperveranenin vakit zıyaına meydan bırakmaksızın 
ittihaz ve icrasına bilûmum erkân ve ümera ve zâbitan itina edecek
lerdir. 

Madde 14 — Vilâyatı selâse ile Edirne Vilâyeti dahilindeki ema-
kini emiriye ve müessesah malive ve husjsiyenin ve ezcümle cepane-
iliklerle esliha debboylarının etrafına lüzumu kadar nöbetçiler ikame 
edilerek ve sık aık devriye kolları gezdirilerek erbabı fesadın bunlara 
takarrüp ve taarruz ve ikaı hasar eylemelerine katiyen meydan veril
memesi ve nöbetçilerin ve devriyelerinin vezaifi sık sık teftiş olunarak 
bu bapta edna mertebe tekâsül ve rehavet vukuuna İmkân bırakılma
ması ve emakini mezkûreye ve hususiyle müessesaıtı maliye ve saireye 
Jieclilmaslaha geleceklerin hüviyeti usulü dairesinde anlaşılarak öyle 
ahvali daü şüphe kimselerin takarrüp ve duhul etmelerine imkân bı
rakılmamak üzere memurini aideşince fevkalâde müteyakkızane dav-
ramlmaeı ve fakat ahali bu bapta tazyik olunur mânası verilmemek için 
takayyüdatı vakıanın s ı r f inzibat noktasından icra ve takibi lâzımdır. 

Madde 13 — Vilâyatı mezkûre dahilinde bulunan şimendifer hat
larının ve bunların üzerindeki büyük ve küçük köprülerin ve hususiyle 
tünellerin ve sair emakin ve İmalâtı sınaiyemn ve telgraf emakin ve 
hututunun zaten emri muhafazalarına tâyin ve tahai» edilmiş olan müf
rezeler tarafından eşkıyanın her türlü taarruzdan muhafazalarına son 
derece dikkat ve itina edilmesi ve mezkûr hutut ve imalâtı devriye kol
lar ı tarafından sık sık muayene ve teftiş olunarak civarlarında eşhası 
meçhulerrin geşDügüzar ve hatta ikaı m azar eylemelerine meydan veril
memesi icabı haldendir. 
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Madde 16 — Asakiri Şahaneden gerek kıtaat beyninde muhaberatı 
Tesmiye evrakını nakledeceklerin ve gerek hasbelvazife bu mevkiden 
diğer mevkie gönderilecek efradı Şahanenin kalilülmiktar ve dağınık 
olarak gönderiImeyip daima toplu ve muntazam ve ziyade miktarda 
olarak gönderilmelerine itina olunması lahübtür. 

Madde 17 — İşbu talimat ahkâmının harfiyen ve tamamen icra
sında ve tatbikatını takipte rehavet ve bataet ve teehhür göserenler 
katiyen mesul olacaklardır. 

• 

N o : 8 8 — 1 8 z i lhicce 1 3 0 4 tar ihl i M a a d i n Nizamnames iy le 
2 5 r e b i y ü l a h ı r 1 3 0 8 ve 1 0 s a f e r 1 3 1 9 tar ih l i m e v a d d ı 

m u a d d e l e v e müzeyyeles ini m u a d d i l 
im ev addı n izamiye 

21 zilkade 1323 ve 3 kânunusani 1321 

Nizamnamei mezkûrun ımılü takatiriye dair olan 10 safer 1319 
tarihli 3 üncü faslı muaddeli makamına 

kaim olan fasıl 

Madde 9 — Sahipl i arazide ashabı tarafından maden taharrisi 
ilmühaber ahzine ve sahibi İrza olunmıyan arazi i le arazii hâliyei emi-
riyede taharriyat icrası dahi taharri ruhsatnamesi istihsaline mütavak-
kıftır. 

Madde 10 — Tahar r i ilmühaberi veya ruhsatnamesi istihsal için 
taharriyat icra olunacak mahallin merbut olduğu vilâyet valisine ve 
elviyei gayri mülhakada mutasarrıfı l ivaya ba arzuhal müracaat olunur 
ve o vilâyet veya livaca mezkûr arzuhalin itasiyle heraher mahsusen 
tutulacak deftere kaydolunarak bilâtehir makbuz ilmühaberi verildik
ten sonra tahkikatı Iâzime bil icra on ikinci maddede beyan olan esbabı 
maniadan biri bulunmadığı tebeyyün eylediği halde icabeden ilmühaber 
veya ruhsatname ita olunarak tellgrafla ve o tarihle badehu tahrirat 
ile derhal Orman ve Maadin ve Ziraat Nezaretine malûmat verilir. İşbu 
ruhsatnamenin Nezaret indettetkik nizama muvafık olduğunu görürse 
dört ay zarfında kabul ve tasdiki havi mahalline tebligat ifa edecek 
ve on ikinci maddede muharrer esbabı maniadan birine müstenit gö
rürse dört ay hitamından iki ay evvel esbabı mucibeaiyle beraber Ba-



328 

mâliye bildirecek ve olbaptaki evrakı mahall'iyeyi nrerbuten gönde
recektir. Ruhsatname istida eden şahıs veya şirket dahi Babıâ l iye mü
racaat edebileceği giM Babıfiİice de Şûrayı Devletçe veya Meclisi Mah
susu Vükelâca müddeti mezkûre -zarfında ittihazı karar ile beraber ate-
bei seniyei mülûkâneye arzı malûmat edilecektir, işbu muamelât ve 
mukarrerat dört ay zarfında itmam olunup tasdik ve iptale dair ma
halline bir şey tebliğ olunmadığı halde mahallince verilen ruhsatname 
mer'i olacaktır. Müddeti mezkûre Maden ıNezaretİne aynı tarihle irsal 
olunan teligraf ve tahriratın havi olduğu tarihten muteber olacaktır ve 
şu takdirde bu tahriratın postaya tevdiinin tarihi villâyetten veya gayri 
mülhak livadan ba telgraf Maden 'Nezaretine bildirilecektir. Şu. kadar ki 
Dersaadet ve hilâdı selâsed'e Vâki gerek sahipli arazide gerek drazii 
hâliyei emiriyede maden taharrisi için iradei seniyei hazreti padişah! 
şerefmütaallik buyuru!mad-ıkça kimseye taharri ilmühaberi ve ruhsat
namesi ita olunmıyacaktır. 

Madde 11 — Maddei sabıkada beyan olunan deftere sahibi istida
nın dsmi ve arzuhalin tarihi itasiyle hulâsai münderecatı ve ilmühaber 
ve ruhsatname verilirse kezalik bunların münderecatı ve verilmediği 
veyahut verilip de şeraiti nizamiyenin ademi ifasından naşı hakkı ta
harrisi İskat ve haiz olduğu ilmühaber ve ruhsatname iptal olduğu 
halde esbabı mucibesi kayıt ve dercedilecektir. işbu defter her tarafça 
yeknesak olmak ve kuyudu mepsutayı ihtiva ermek ve sahifelerinde 
sıra numarası bulunmak üzere'Nezareti Müşarünileyhaca tertip ve iktiza 
eden vilâyat ve elviyeye irsal olunacaktır. 

Madda 12 — Bi r veyahut ziyade karye ve kasabaya mahsus pazar 
yeri ve bahçe ve meydan misil lû umuma ait mahallerde maden taharrisi 
memnu olduğu gibi maden taharrisi istida olan arazi, mera ve koru 
gibi kezalik umuma mahsus mahaller olup da icra edilecek hafriyat ve 
ameliyat ait olduğu karye veya kasaba ahalisinin ihtiyacatını hasr ve 
tazyik -edeceği veyahut maden taharri olunacak araaİ1 dahilinde veya 
kurp ve civarında bir gûna emakini hususiye ve müessesatı emiriye ve 
umumiye ve mezhebiye ve kıla ve istihkamat ve sair emakini' askeriye 
bulunup da taharri ameliyatının bunlara mazarratı olacağı icra edi
lecek keşfı'yat neticesinde tebeyyün ederse bu kabil mahallerde dahi 
maden taharrisi için İlmühaber ve ruhsatname verilmiyecektir. 

Madde 13 — Ruhsat itası istidasını havi verilecek arzuhalde müs-
tedinin ve şerik veya şürekâsı varsa onların isim ve şöhret ve tabiiyet 



ve ikametgâhları ve maden taharri olunacak arazinin mevki ve hududu 
ve hangi liva ve kaza dahilinde olduğu- ve ne cins maden taharri olu
nacağı ve arazinin nev'i ve arazi eşhas uhdesinde ise ashabının isim ve 
şöhretleri ve taharri ve hafriyat ve ameliyatından dolayı ashabına te
rettüp edip müteharriye ait olacak olan zarar ve ziyan tazmin edileceği 
ve on ikinci maddede muharrer esbabı maniadan dolayı ilmühaber ve 
ruhsatname verilmediği halde b i r gûna masraf ve zarar ve ziyan talep 
etmıiyeceği zikir ve tasrih olunacak ve maden taharrisi istida olunan 
mahallin mümkün mertebe nufcatı sabitesini ve bu noktalan yekdiğere 
rapt için müstakim hatlar i le irae edilmek üzere hududunu gösterir bir 
kıta kroki işbu arzuhale raptedilecektir. Taharr i ruhsatı anonim bir 
şirket namına talep olunursa bu şirketin 'Hükümetçe musaddak oldu
ğunu mübeyyin evrakın dahi arzuhal ile birlikte itası lâzımdır. 

Madde 14 — Bir ruhsatname ile maden taharrisine tâyin ve tahsis 
olunacak mahallin vüs'ati nihayet on beş bin dönümü tecavüz etmiye-
cektir. 

Madde 15 — Talep ruhsatı havi verilecek arzuhaller üzerine icra 
olunacak tahkikat maden taharri olunacak mahallin Vâki olduğu kaza 
veya liva meçilisi idaresinden tâyin olunacak ve mahallî heyeti ihtiya-
riyesinden alınacak birer âza veya muhtar ile vilâyet maden mühen
disinden mürekkep bir heyet marifetiyle madenin bulunduğu mahalde 
ve ruhsat talebeden şahsın veya musaddak vekilinin huzurunda icra 
edilecektir, işbu heyetin icra edeceği tahkikatı mutazammtn kaleme alı
nacak evrak kaza veya liva meclisi idaresince bittetkik neticei tetkikatı 
havi tanzim olunacak mazbata canibi vilâyete ve elviyei gayri mülha
katla canibi mutasarrıfiye gönderilecektir. Mahallinden ba mazbata 
gönderilecek olan evrakı tahkikiye üzerine meclisi idarei vilâyetçe ve 
elviyei gayri mülhaka da meclisi idarei livaca tetkikatı muktaziye bil icra 
on ikinci maddede gösterilen esbabı maniadan biri bulunmadığı halde 
müstediden kefil alındıktan sonra icabeden taharri ilmühaberi' veya 
taharri ruhsatnamesi verilecektir. 

Madde 1$ — Taharr i ilmühaber ve ruhsatnamelerine taharri ame
liyatında İstimaline hacet messeden barut ve fitil 'gibi mevaddm cins 
ve miktar ve Kemmtryeri evvelemirde Hükümete beyan ve ancak bu mak
sat uğurunda istimal olunacağına dair teminat ita i le olbapta ruhsatı 
mahsusa istihsaline mecbur olacaklarını ve fcıl'â ve istihkâma* hududuna 
takarrnp olunmıyacağını muta zammın k uyudu 1 azim e ve madenin hu
dudu muayyene ve miktarı mesahası dercedilacektir. 
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Madde 17 — Taharri ilmühaberlerinden üç altından beş alt ına 
kadar ve taharri ruhsatnamelerinden maden taharrisine tahsis olunacak 
mahallin cesametine göre haddi asgar beş ve haddi evsat on ve haddi 
âzam on beş altın olmak üzere harç alınacaktır. 

(Madde 18 — Taharr i ruhsatnameleri zirinde muharrer tarihten iti
baren bir seneyi tecavüz etmemek üzere verilir. Ancak işbu taharri müd
deti zarfında müteharrinin taharri için teşebbüsatı cedidede bulunduğu 
tahakkuk ederse bir daha temdit olunmamak üzere şeraiti mevzuanın 
tecdidiyle bir sene daha temdit olunur. 

Madde 19 — Tahar r i ruhsatnamesi talep edip de arzuhalinin ka
bulünden itibaren altı ay müddet takip etmiyenlerin iihbara hacet kal
maksızın arzuhalleri hükümsüz addolunacağı gibi her bir muamelesi 
itmam edilen ruhsatnameyi canibi vilâyet ve mutasarrıf iden vukubu-
lacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay zarfında mÜTacaat edip almıyan 
müstedilerin dahd hakları iskat olunarak kaydı balâsına şerh verile
cektir. Taharr i ruhsatnamelerine mütaallik olarak vilâyet ve mutasar
rıflık ile müstedi arasında tahaddüs edecek ihtilâf bidayeten Orman 
ve Maadin ve Ziraat Nezaretince ve derecei saniyede Şûrayı Devletçe 
hal ve fasl olunacak tır. 

Madde 20 — Taharri ruhsatını haiz olan şahıs veya şirket bida
yeten veya temdiden tâyin olunan müddeti taharri zarfında işbu nizam
namenin ihale ve amali maadin hakkındaki dördüncü faslı ahkâmınca 
ihalenin istihsali için liâzımgelen muamelâta teşebbüs etmediği surette 
ruhsatname fesih ve iptal olunarak keyfiyet İkaydı balâsına şerh veril
mekle beraber evrakı havadis ile ilân olunur ve diğer talibine ruhsat
name verilir ve işbu fesih ve iptal muamelesinden dolayı müteharrii 
sabıkın hiç bir 'gûna masraf ve tazmin iddiasına hakkı olamaz. 

Madde 21 — Maden taharrisine mezun olan şahıs veya şirket haiz 
olduğu- ruhsatı vilâyat veya gayri mülhak liva idaresince tahkikatı lâ-
zime bil icra Maden Nezaretinden ba mazbata vukubulacak istizan üze
rine Meclis i Mahsusu Vükellâ karar ına göre Babıâ l i den verilecek emir 
veçhile âhara devir ve ferağ edebilir. Devrolunacak şahsın asri ruhsat
nameyi alan adamdan bidayeti emirde aranmış olan kâffei evsaf ve 
şeraiti cami olması meşruttur ve işbu devir muamelesinde ruhsatname 
harcının nısfı miktarı harç alınır. 

Madde 22 — Taharr i ruhsatnamesini haiz olan kimse tarafından 
takibi maslahat olunrmyarak maden berkolunduğu surette taharri es-
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nasında İhraç olunan mevaddı madeniyenİn resmi nispİsî mensup ol
duğu nev'in kırk üçüncü maddede beyan edilen derecenin haddi âzami 
üzerinden badelistîfa nakil ve füruhtuna ruhsat İta olunur. 

Madde 23 — Taharr i i lmühaber ve ruhsatnamelerinin şamil ol
duğu hududu muayyene dahilinde ve müddeti taharri zarfında aynı 
cinsten maden taharrisi için âhara ruhsat verilmez. 

Madde 24 — Taharr i olunmakta olan madenin değeri anlaşılmak 
için Avrupa'ya numune 'gönderilmek istenildiği halde madenin cinsine 
göre rüsumu nispiyesi alınarak yüz tonilâtoya kadar cevherin nakil ve 
imrarına müsaade olunur ve müteharri tarafından İstida olunduğu 
halde resmi nispisi madenin mensuholduğu nev'in en yükseği üzerinden 
istifa olunarak işbu miktarın iki bin tonilâtoya iblâğına müsaade olu
nabilir. 

Madde 25 —- Mevaddı madeniyenin kıymeti Avrupa'da cari olan 
fiattan Memaliki Osmaniye iskelesinden Avrupa'ya kadar lâzımgelen 
navul ve masarifi İzabe ve tasfiye badettenzil mütebakisi üzerinden tâyin 
olunacaktır 

Madde 26 — Yirmi ikinci, yirmi üçüncü, yirmi beşinci maddeler 
hükmüne mugayir hareket edenlerden yirmi beş altından yüz altına 
kadar cezayı nakdî al ınır ve ruhsatname istirdat kılınır ve ruhsatsız 
mevaddı madeniye satmışlarsa onun rüsumatı muayyenesi dahi malın 
esmanından iki kat olarak başkaca istifa olunur. 

Madde 27 — Maden taharrisi ameliyatında istimal olunmak üzere 
Hükümetçe müsaade olunan barut ve fitil gibi mevaddın müteharriler 
tarafından maksudünlehi hilâfında kullanılmamasına ve esnayı tahar
ride bir suretle hukuku ahaliye tecavüz ve taarruz edilmemesine mahallî 
Hükümetleri tarafından dikkat ve hilafı merzii âli bir hal ve hareket 
vukuuna meydan verilmemek İçin Hükümeti mahalliye tarafından teftiş 
ve nezaret edilecek ve memnuiyet hilâfında hareket eden müteharriler 
mesul tutulacaktır. 

Maddin. /ViAunnamesinin yirmi üçüncü maddesine zeylediimiş 
olan fıkrayı tadilen kaleme alınmış olan 

fıfcrai nizamiye 

Herhangi sınıftan olursa olsun Devleti Aliye ve düveli ecnebiye 
memurları ve bunların akraba ve taallûkatı dairei memuriyetleri da* 
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hilinde bulunan mahallerde maden imtiyazını haiz olamaz, işbu mera-
nuiyet memuriyette bulurnnaldla beraiber icrayı ticaret ve san'ate me
zun olanlara dahi şamildir. 

Nizamname* mezkûrun 5JJ inci maddesine miizeyyel 
\fıkr)aİ nizamiye 

Yevmiye ihraç olunacak cevherin miktarına dair tutulacak yev
miye defteri defatiri ticariyeye muvafık ve sahifelerinde sıra numara
ları mevzu olacak ve meclisi idarei vilâyetçe bittadat kaç sahife olduğu 
İşaret olunduktan sonra ilk ve son sahifeleri meclisi mezkûrun mühriyle 
tahtim edilecektir. 

Niaamnamei mezkûra müaeyyel ntevaddı nizamiye 

Madde 1 — işbu nizamname mucibince maden müteharri ve mül
tezimlerinden istifası lâzımlgelen cezayı nakdiler vilâyat ve elviyei gayri 
mülhaka meclisi idarelerince tahtı karara alınacaktır. 

Madde 2 — Bir yerde maden taharrisi ve ba imtiyaz maden imal 
ve ihracı maddesi o yerin hoıkuku asliyei tasarrufiyesine tesir edemez 
ve müteharri ve mülteziminin taharri ve imtiyaz müddetleri zarfında ma
den taharri ve ihracından başka o mahalde bir sıfat ve salâhiyeti yok
tur. O mahal arazii hâliyei emİriyeden ise Hükümetin ve sahipli ara
ziden ise sahibinin muvafakati olmaksızın müteharri ve mültezim orada 
ziraat ve garsi eşcar edemez ve nizamnamede muharrer ve muayyen 
ve sırf madene mahsus mebaniden gayri mebani .inşa ve ihdas ey-
liyemez. Madenden hâli olan kısımlarda ziraat olunduğu ve eşcarı müs
mire ve 'gayri müsmiresinden istifade kılındığı ve otlağı mevcut olup 
da muavazaten hayvanat ra'yedildiği halde menafii hâsılası Hükümete 
veyahut mutasarrıfına aittir. Arazii mezkûre dahilinde nebean ve ce
reyan eden enhardan ve göllerden gerek mutasarrıfı arzın gerek kanu
nen hakkı şürp ve sakyi olan kesanın işbu hukukuna müteharri, ve mül
teziminin b i r gûna müdahalesi olamaz. 

DDıla t GaMH 
B M l ) i ) T « r ı i » Cilt Sahlfe Sayı 

Man) in N ilamım m e* i 1 2 SİB 
Maadin N l u m r ı a m n i 1 i 8 8 6 
Maadin Niaamnam™İnin 23 üncü maddeaine miiıryTrl frkrai 
niıamİTB 1 <• 8 2 ! 
Maadin Niaam namesinin 7B inci maddei muartditrai 1 7 67S 
Maadin Nizamnamesinin unıılii taharriye mütedair 3 üncü 
faali n o M r f e t l 1 7 685 
M u d İ n Ni ıamnameatrlr 23 ünrfı m a'İrini ır.rlini tadil tul t m 
mrraıMı o ilam İT» • 1 t 
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N o : 8 9 — M u h a c i r i n T a l i m a t ı 

26 zilkade 1323 

Madde 1 — Liecliliskân vilâyata gönderilecek muhacirinin umuru 
iaşe ve iskâniyesine memur olmak ve vali ve mutasarrıf ve kaymakam
ların tahtı riyasetlerinde bulunmak üzere mecalisi idarenin defterdar 
ve muhasebeci ve mal müdıürü ve mektubi ve tahrirat müdür ve kâtip
leri gibi azayı tabiiyesİnden birer ve azayı müntahabesinden birer ve 
belediye âzasından ikişer zattan mürekkep komisyonlar teşkil oluna
caktır. Muhacirine ait umuru tahririye ve hesabiyeye kaza ve liva ve 
vilâyetin heyeti umumiyei tahririyesi memurdur. 

Madde 2 —• Mezkûr komisyonlar heyeti vilâyete gelecek muha
cirini vürutları anda tahtı himaye ve idarelerine alarak boş emakini 
emiriye bulunduğu halde oralara ve bulunamadığı veyahut bulunup da 
kâfi gelmediği halde derhal isticar edecekleri ban ve hane gibi ma
hallere muvakkaten yerleştirerek vürutları saatinden itibaren iaşe ede
cek ve bunlara muktazİ mebaliğl tahsisatından usulü veçhile ba senedi 
mahsus ahz ve sarfeyliyecektir ve ziri mazbatalı masraf cetvellerini ev
rakı müsbitesiyle beraber Komisyonu Aliye irsal edecektir. 

(Madde ?> — Muhacirlerin vürudumı mütaakıp bunların nerelerde 
iskânları lâzımgeleceğİ mezkûr komisyonca kararlaştırılacak ve azadan 
biri refaıkatiyle belediye mühendis ve kalfası izam edilecek ve inşası 
icabeden muhacir haneleriyle camii şerif ve mektep binalarının bunlar 
vasıtasiyle resim ve keşifnameleri tanızim ve ilân ve münakaşa mua
melesi ikmal olunduktan sonra birer suretleri acilen Komisyonu Âliye 
irsal olunacaktır. 

Madde 4 — işbu resim ve keşifname suretleri bittetkik tasdik 
olunduktan ve teljgrafla vilâyete mezuniyet verildikten sonra derhal 
emri inşaata iptidar ve ihtimam ve bu inşaatın süratle ikmaline ke-
zalik mezkûr komisyon âzasından biri memur edilerek oehdü ikdam 
edilecektir. 

Madde 5 — tnşaatın ikmalini ve ziraatlerîne muktazi arazinin 
tefrik ve tahsisini mütaakıp muhacirini varide hemen muvakkaten İka
me edildikleri yerlerden alınarak inşa olnan hanelere aile itibariyle 
sureti münasibede yerleştirilecek ve zamanı hasada kadar aynen veya 
bedelen nısıf tayın ita olunacaktır. 

Madde 6 — Muhacirinin inşa olunan hanelere nakilleri icra ve 
arazileri kendilerine tefrik ve ita olunduğunu mütaakıp derhal her 
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haneye müteselsil numara vaz 1iyle orada sakin ailenin isimlerini ve 
miktarı nüfusunu ve kendilerine tahsis ve İta olunan arazinin ziraini 
natık bir defter tanzim ve memuru mühriyle tahtım olunarak hükümeti 
mahalliyeye i ta olunacaktır. 

Madde 7 — Hükümeti mahalliye mezkûr defter üzerine nüfus me
muru marifetiyle tekrar yoklama icra ettirecek ve tahakkuk edecek hale 
göre muhacirini mezkûreye tezkerei Osmaniye ita eylemekle beraber 
ciheti askeriyeye mezkûr defterin sureti musaddakasını tevdi ve isra 
eyliyecektir. 

ıMadde 8 — Bu suretle teşekkül edecek muhacirin mahallâhna ve 
cami ve mektebine usul ve nizamına tevfikan mahallî hükümetlerince 
İcabeden muhtar ve tahsildar ve muallimler intihap ve tâyin olunmakla 
beraber yirmi haneden aşağı olmamak üzere teşekkül edecek karyenin 
yirmisi bir nahiye ad ve itibar olunarak ve bu kura tahrir defterlerinde 
ayrıca sıra numarasına tabi tutularak her nahiyeye usul ve nizamatı 
mevzuai Devlete tevfikan birer müdür ve bir kâtip ile tahsildarlar ve 
icabı kadar zabıta memurları tâyin olunacak ve her bir karye için 
lâzımgelen mera ve bal tal ıklar dahi bittefrİk dönümleri miktariyle nu1-
katı mârufeyi irae eder. Hududu havi harita şeklinde üç nüsha olarak 
hudurnaroe tanzim edilecek ve bunlardan birisi mahallî meclisi ida
resi nezdinde hıfzolunarak diğer nüshası mahall î tapu idaresince bil-
kayıt Defteri Hakan i Nezaretine gönderilecek ve üçüncü nüshası da 
karye muhtarında bulundurulacaktır. 

Madde 0 — Muhacirinin teşkil edecekleri karyelrr Selâtini ÂIi-
Osmanı Celilülunvan hazeratından münasiplerin namı âlilerine iza
fetle revsim olunması hakipayİ âliye arzı istizan olunmak üzere key
fiyet vilâyet vasıtasiyle Komisyonu Âliye bildirilecektir. 

Muhacirinin, sureti infak ve İaşelerine dairdir 

Madde 10 - Muhacirinin iskânlarından İtibaren zamanı hasada 
kadar verilecek nısıf tayınat yalnız ekmekten ibaret olacaktır. Fakat 
müsaferetleri ramazanı şerife tesadüf eden muhacirine akşam ve sahur 
zamanlarında çorbalık pirinç dahi ilâveten ita olunacaktır. 

Madde 11 — Muhacirinden on İki yaşına kadar olanlarına veri
lecek nam aziz tayının miktarı yevmt yarımşar ve ondan yukarısına 
yevmi birer okkadan ibaret olacaktır. 
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Jskânlanndan itibaren muhacirine verilecek arazi ve tohumluğun 
miktarına] ve sureti itasınla dairdir 

Madde 12, — Muhacirine tahsis olunabilecek mahaller miri çiftlik
leri ve hâli karyeler ve sahipsiz mahlûl arazi ve arazii hâliyei emıriyo 
olup her haneye bir çift itibariyle her çift için tahsis olunacak arazinin 
miktarı kuwei nahiteye göre elliden yüz dönüme kadar olabilecektir. 
Her hane İse birden beşe kadar nüfusu zükûru havi olacaktır. 

Madde 13 — Balâda beyan olunan arazi iki kısım olup bîr kısmı 
sabangirdir. Diğer kısmı pırnall ık gİbî yeniden açılmıya muhtaç olan 
ham arazidir. Çayırlarla hayvan ra'yedilen mahaller pırnallık addolu
nur. 

Madde 14 — Arazi verilen muhacirlerden beher haneye icrayı zi
raat için tarafı Devletten alâtı ziraiye ile bir çift hayvan ve lüzumu 
miktar tohumluk verilecektir. 

Madde 15 — Muhacirler araziye sahip olabilmek için on sene mü
temadiyen o araziyi haraset ve ziraat etmiş olmaları Iâzımgeleceğinden 
hukuku tasar ruf iyeler ini naük Senedi Hakani bu on senenin hitamında 
verilip fakat o zamana kadar vaz'ı yedleri mahallî muhacirin İdarele
rinden tanzim ve vülâtı izam tarafından tahdim ile yedlerİne verilecek 
bir ilmühaberle temin edilecektir ve onuncu senenin ikmalinde mezkûr 
ilmühaberleri Defteri Hakanı idarelerine teslim ederek mukabilinde 
alacakları turalı senedat ile hukuku tasarrufiyeye katiyen nail olacak
lardır ve Senedi Makani ile hakkı tasarruf sabit olmadıkça araai âhara 
devir ve ferağ olunamaz. Sureti katiyede hukuku tasarrufiye sabit ol
maksızın vefat vukubulursa vaz'ıyed hukuku kanunen muayyen olan 
derecatı vereseye intikal eder ve yedlerine ilmühaber verilir. 

Arazi taharrisine ve bulunacak arazinin sureti tahsis 
ı>ö taksimine dairdir 

Madde lfl — Muhacirin iskânı mukarrer olan vilâyet ve liva ve 
kazalarda birer de taharri ve taksimi arazi komisyonları teşkil olunacak 
ve bu komisyonların riyasetinde Defteri Hakanı memurları bulunmak 
üzere âzası evkaf ve ziraat memurlariyle nafıa ve beledi mühendislerin
den ve beledi tabibinden terekküp edecektir. 

Madde 17 — işbu komisyonlar muhacirin iskânına elverişli arazi 
bulmıya memur oldukları gibi bulunacak arazinin on ikinci maddede 
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gösterilen araziden hangisi olduğunu ve sahipsiz bulunduğunu ve ikame
te ve karye ittihazına mevkien ve sıhhaten salih ve salim olup olmadığını 
ve ziraate elverişli bulunduğunu tahkik ve tetkik etmek ve muhacirini va
ridenin vatanı aslilerini nazarı dikkate alarak alıştıkları ahu havaya 
mümkün mertebe muvafık olacak mahaller tefrik ve tahsis eylemek 
vazifesiyle de mükelleftirler. 

Madde 18 — İşbu komisyonlar bulacakları arazinin bilâhara her 
gûna münazaa ve müdahaleden âri olduğunu tamamiyle tahkik ve tetkik 
eyledikten sonra haneye muktazi araziyi ve cami ve mektep yerlerini 
ve mera ve baltalıkların hudut ve miktarını gösterir birer kıta resim
lerini bittersim vilâyet meclisi idaresince badettasdik hıfzederek mu
hacirin vürut ettikçe on yedinci madde mucibince münasip görülecek 
mahallerin emri inşaata ve iskâna iptİdar olunmak üzere derhal kro-
kisiyle beraber vilâyet veya liva veya kaza komisyonuna irae oluna
caktır. 

Madde 19 — Teşkil olunacak mahallât ve kuranın en ziyade de
mir ve posta yo l lan güzergâhında inşa ve ihdasına ve mümkün olduğu 
kadar civarda su ve orman bulunmasına dikkat ve dağ altları gibi 
havasız ve tehlikeye mâruz mahallerde olmıyarak mürtefi ve havadar 
mahaller intihabına begayet itina olunacaktır. 'Civarda ihtitaba salih 
pırnallıklar bulunmıyan muhacir karyeleri etrafında odun ve kömür 
ihtiyacatını âtiyen temin edecek baltalıklar yetiştirilmesi için lüzumu 
miktar arazi tahsis olunarak memurini fenniye tarafından talim ve irae 
edilecek usul ve kavaidin tamamii icrası emrinde muhacirini meskûn e 
mecbur ve mükellef tutulacaktır. 

Maddâ 20 — Muhacirinin iskânı veya arazi ve karyelerinin tâyini 
mevakii ine mu riy etiyle izam olunacak memurine muhacirin tahsisatın
dan harcırahı nizamî ver ilâ r. işbu komisyonların kâffei muamelâtı tah
ririye ve hesabiyeleri devairi emiriyenin usul' ve nizamatına tevfik 
edilecektir. 

Heyeti teftişiye vezaifine dairdir 

Madde 21 — Muhacirin için tahsis edilecek mahallerin ziraate el
verişli olduğunu tasdik için ziraet mektebinde tahsil etmiş olanlardan 
Orman ve Maadin Nezaretinin intihabıyle bir memur ve yapılacak kar
yelerin esvakı muntazam surette taksim ve kuşat ve h ıne le r i iklim ve 
havayı mahalliye göre tesis olunmak hayvan nıuhafazasına da el-
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ver/işli bulunmak ve ehven masrafla vücuda gelmek ve lâtifülmansar 
•olmak üzere icabeden resim ve pilânları tanzim' için Hendesehanei Mül
kiden neşet edenlerden intihap olunacak diğer bir zattan ve Defteri 
Hakanı 'Nezaretinden tâyin olunacak muktedir b i r memurdan mürekkep 
olarak Teftişi Askerî Komisyonu Alisi âzasından b i r aahn tabu riya
setinde olmak üzere terekküp edecek bir heyeti teftişiye mahallerine 
izam olunacaktır. B u heyet işbu talimatta muharrer kâffei vezaifi ta
k ip ve alelhusus inşaat ve mubayaa* münakaşalarının suveri icraiye-
sini ve bilûmum muhacirin nruhassasatının keyfiyeti istimalini teftiş ve 
on beş günde muvazzafı bir mazbata i le Komisyonu Aliye beyanı meş-
hudat edecek ve mahallî komisyonlarına ihtaratı muıfctaziye i fa eyli-
yecektir ve mahallerince teşkil olunan komisyonlar ile doğrudan doğ
ruya muhaberatta bulunabileceklerdir. 

Madde 23 — Mahal l î komisyonları indelicap Muhacirin Komis
yonu Alisinden izam olunacak heyeti teftıişiyeye muavenet edecek ve 
onla ra tevdi olunacak talimat mucibince hareket ve ifayı memuriyet 
eyliyeceklerdir, tşbu ılskânı Muhacirin Talimatının tamamdı tatbik ve 
icrasında vülâtı kiram mesuldürler. 

Lahika 

Sayei ümran vayei hazreti hilâfetpenahide muhacirin karye ve 
nahiyeleri peyderpey teşkil olundukça birer fonografları alınarak Ko
misyonu Âliye gönderilecektir. 

N o : 9 0 — E f k a r ı n d a n ı t ı r i s t ihraç e tmek için Memal ik i 
Ş a h a n e d e yet iş t ir i lecek a k a s y a ve emsal in in o n 

Bene ü ş ü r d e n aff ı h a k k ı n d a irade i eeniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Maliye Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
olunan işbu mazbatasında ezhar ve evrakından ıtır istihraç edilmek için 
Memaliki Mahrusai Şahanede yetiştirilecek akasya ve yesemin ve me
nekşe ve melisa ve zambağın tarihi gamlarından itibaren on sene müd
detle üşürden affiyle müteşebbislerinin teşviki lüzumu beyan olunmuş 
t© bunların teksiri garsiyatı fevaidi müstehzim ve yetiştirmiye teşebbüs 

t . i c • r. 2» 



338 

edenleri teşvikan o kadar müddetle üşürden muafiyetleri münasip gö
rünmüş olduğundan o veçhile icrayı icabının Orman ve iMaadin ve Zi
raat Nezaretine tebliği ve Mal iye 'Nezaretine malûmat itası tezekkür 
kı l ınmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir 
efendim izindir, 

5 zilkade 1323 ve 28 kânunuevvel 1321 

Arz tezkeresi 

Ezhar ve evrakından ıtır istihraç edilmek üzere Memalikî Mah-
rusai Şahanede yetiştirilecek akasya ve yasemin ve menekşe ve melisa 
ve zambağın tarihi garslarından itibaren on sene müddetle üşürden 
affiyle müteşebbislerinin teşviki hakkında Şûrayı Devlet Maliye Dai
resinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazbatası arz ve takdim 
olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile emrü fermanı hümayunu ce
nabı hilâfetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulursa mantuku müınİfi 

infaz olunacağı beyaniyle teakerei senaveri terkim olundu efendim, 

5 zilkade 1323 ve 18 kânunuevvel 1321 

İradei Seniyeyi mübelliğ hâmis 

JResidei desti tâzam olup melfufiyle manzuru â l i buyurulan işbu 
tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyeî ce
nabı hilâfetpenahi şerefmütaallik buyurulmuş olmakla olbapta emrü 
ferman hazreti veliyülemrindir. 

26 zilkade 1323 ve 8 kânunusani 1321 

N o : 9 1 — İnoz iskeles inde be lediyece ist ifa o l u n a c a k i tha lâ t 
v e i h r a c a t r ü s u m u m u v a k k a t e » ! h a k k ı n d a 

i r a d e i seni ye ve t a r i f e 

Şûrayı Devlet Maliye Dairesi Mazbatası 

ılnoz Belediyesi varidatının cüz'iyetine binaen kasabaya issleri 
mutasavver olan su masarifine karşılık olmak üzere kasabai mezkûrede 
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belediye tarafından 'Nehri Meriç üzerinde inşa edilmiş olan iskeleden 
imrar edilecek eşyadan resim ahzi hakkında bazı ifadatı mutazammın 
Edirne Vilâyeti Meclisi (İdaresinden meb'us mazbatanın lef fiyle icrayı 
icabına dair Dahil iye Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyurulan 
tezkeresi Mal iye Dairesinde kıraat olundu. 

Resmî mezkûrun arızine yerli ve ecnebi tüccarın muvafakati enin in 
istihsaliyle eşya ve emtiai ticariyenin cins ve vezin ve aded ve kilini mü-
heyyin tarifenin tanzim' ve irsali lüzumuna dair sehkeden iş 'ara ceva* 
ben vilâyeti müşarünileyh ad an varit olan 21 zilhicce 1322 tarih ve bin 
dört yüz seksen sekiz numaralı tahriratta bu bapta tafsilâtı îâzıimeyi 
muhtevi olan Dedeağaç Mutasarrıflığından mürse] mazbata ile mu-
vafakatnamenin leffen gönderildiği beyan kılınmış olduğundan evrakı 
mezkûre nazarı mütalâaya alındı. 

lişbu resmin ahzine yerli ve ecnebi tüccarın muvafakatleri istihsal 
kılınıp kılınmadığı bildirilmemiş ve gönderilen tarife pusulasında mu
harrer eşyanın cins ve vezin ve aded ve kili tasrih edilmemiş olduğun
dan ilerde bir gûna müşkülât hudusuna mahal kalmamak üzere maa-
bataİ mezkûrede icra edilen tergibat ve teşvikat üzerine bu kerre ye
niden tanzim ve sureti musaddakası arsal kıl ınan tarifede muharrer 
eşya ve emtiai ticariyenin mezkûr iskeleden ihraç ve İthalinde on beş 
sene müddetle resim istifasına ve varidatının kasabaya demir borularla 
sulıarın celbine hasr ve tahsisine ecnebi ve yerli tüocaran tarafından 
talep ve muvafakat edilmekle arzuyu umumî veçhile ve ihtiyacı müb-
lemi mahalliye binaen icrayı icabına müsaade itası dermeyan olunmuş 
ve mezkûr tarife ledetfcetkik ahzi kararlaştırı lmış olan resmin miktarı 
haddi itidalde görülmüş olmakla keyfiyet bilistizan makrunu müsaadei 
seniyei cenabı padişabi buyurulduğu halde infazı man tuk u münifinin 
mahall ine lieclittebliğ Nezareti Müşarünileyhaya havalesi tezekkür ve 
mezkûr tarifenin nüshai mübeyyazası leffen -takdim kılındı. Olbapta 
emrü ferman hazreti menlehıülemrindir. 

3 tlafer 1323 ve 26 man 1321 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Maliye Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
olunan dşbu mazbatasında Edirne Vilayetinde 'Dedeağaç Sancağına mer
but ljıoz Kasabasına isalesi mutasavver olan suyun muhtaç olduğu ma* 
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«arife karşılık olmak üzere kasaba! mezkûre belediyesi tarafından Me
riç Nehri üzerinde inşa edilmiş olan iskeleden İhraç ve ithal edilecek 
eşya ve emtiai ticariyeden mahallince tan/iıfl ve i rsal kı lman tarifeye 
tevfikan on beş sene müddetle resim istifası lüzumu gösterilmiş ve buna 
yerli ve ecnebi tüccar tarafından muvafakat olunduğu anlaşılmasına 
ve ihtiyacı mübrema mahalliye nazaran resmi mezkûrun o suretle istifası 
münasip ve tarife münderecatı mutedil ve muvafık ıgörünmüş olduğun
dan o veçhile ifayı muktezasımn Dahil iye Nezaretine havalesi tezekkür 
ve tarife leffen arz ve takdim kıl ınmakla olbapta ve katıbei ahvalde 
emru ferman hazreti veliyyülemir efendimizîndir. 

8 zilkade 1323 ve 21 kânunuevvel 1321 

Tezkerei Mâruza 

Dedeağaç Sancağına merbut înoz Kasabasına isalesi mutasavver 

olan suyun muhtaç olduğu masarife karşılık olmak üzere kasabai mez

kûre belediyesi tarafından Meriç Nehri üzerinde inşa edilmiş olan is

keleden ihraç ve ithal edilecek eşya ve emtiai ticariyeden mahallince 

tanzim edilmiş ve mutedil ve muvafık bulunmuş olan tarifeye tevfikan 

on beş sene müddetle resim istifası hakkında 'Şûrayı Devlet Mal iye 

Dairesinden tanzim ve Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil edilen maz

bata arz ve melfufiyle takdim olunmakla olbapta her ne veçhile iradei 

seniyed cenabı hilâfetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulursa mantuku 
münifi infaz olunacağı beyaniyle tezkerei senaveri terkim olundu efen
dim. 

8 zilfiade 1323 ve 21 kânunuevvel 1321 

iradei şeniyeyi mübelliğ hamiş 

Resideİ desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Mahsusu Vüke

lâdan müzeyyel mazbatai mâruzası ve melfufiyle beraber manzuru âli 

buyurulan işbu tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince 

iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi şerefsudur buyurulmuş olmakla 

olbapta entrü ferman hazreti veliyyülemrindir. 

28 zilkade 1323 ve 10 kânunusani 1321 
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Tecdiden insa olunacak İnoz iskelepınce mahallî dairei belediyesince 
alırtacak hayvanat ve eşyanın ithalât «e ihracatından sim 

mecidî yirmi kuruş hesabiyle mukarrer olan 
rüsumunun tarifesidir 

'Kuzu ve oğlak zebhedilmİş ve gerek 
öküz ve kara sığır, inekten dirisinin beherinden 

Aded Aded 
1 1 

Kuruş Para Kuruş Para 

- 30 -

Kuruş Para Eşyanın nevi ve miktarı 

1 Kapl ıca ve alef ve şairin beher kili ılstanbuliden 

2 Hınta, kızılca çavdar, darı, kuş yemi, mercimek, keten, 
börülce ve «Ielûmüm zahirenin beher k i l i îstanbuliden 

3 Tuzun beher yüz kıyyei atîkasından 

2 tPalamutun beher kantarından 

2 (ispermeçet mumunun beben kilosundan 

1 Tulum peynirlerinin behert kıyyei atîkmdan 

10 Seksen kıyyei atîka raemlû soğan çuvallarının beher ade

dinden 

10 Dakik çuvallarından ell i kıyye ve daha ziyadesinin beher 
adedinden 

Şehr iye ve makarnanın beher sandığından 
S Memlû katranın beher tenekesinden 

Bilcümle demir ve saç, tahta ve sairlerinin beher kanta
rından 

B i r kantar çelik fıçılarının beher adedinden ve yetmişten 
seksen kıyyeye kadar çimento ve porselen fıçılarının be
her adedinden 

10 Arşınlık söke için ham taş ile değirmenlik Usların beher 
parçasından yani bir kantardan elli kıyyeye kadar olan
larından 
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Kuruş Para Eşyanın nevi ve miktarı 

:I K a b a ve âdi sarı ve mavi kâğıdın seksen kıyyei atiklik 
beher denginden 

1 (Hurmanın ve incirin beher kantarından 

10 Memlû kükürt torbalarının beherinden yirmi beş kilosu 
(ve el l i kıyyelıiğinden yirmi para 

1 Memlû cam sandıklarına kilit ve keser ve küfe sandık
larından 

20 Harup çuvallarının beherinden 

1 Patates memlû ell i kıyyeden seksen kıyyeye kadar olan 

çuvallarının beherinden 

5 IMemlû portakal ve limonun beher yüzünden 

X Kestanenin altmış kıyyeden seksen kıyyeye kadar beher 

çuvalından 

20 Kaşkaval çuvalın beherinden 

20 Seksen kıyyeden yüz kıyyeye kadar memlû fasulye çu
vallarının beherinden 

20 lEkser fıçısının beherinden 
10 Karf içe beher çuvalından 

20 Şeker ve sabun ve pirinç çuvallarının ell i kıyyeden sek
sen kıyyeye kadar olanlarından ve miktarı kıyyesi aşağı 
olanlarından nispet dairesinde resim alınacaktır. 

20 Badem, ceviz, kırmızı biberin altmış kıyyeden seksen 
kıyyeye kadar olanlarından ve miktarı kıyyesi aşağı 

olanlarından nispet dairesinde resim alınacaktır. 

20 Susam, kuru üzüm, nohut, leblebi çuvallarından keza e l l i 
kıyyeden seksen kıyyeye kadar memlû olan çuvalların 
beherinden ve miktarı kıyyesi aşağı olanlarından nispet 
dairesinde resim alınacaktır, 

30 K ı rk kıyyeden altmış kıyyeye kadar tuzlu bal ık sepet ve 
fıçılarının beherinden 

20 Beher yüz çuvalından olan ip ve kendir çuvalları ve denk
lerinin beherinden vezni daha ziyade olanlarından bilhe-
sap nispet dairesinde resim alınacaktır. 

10 Kemik çuvallarının beher altmış kıyyeeinden 
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Kuruş Para Eşyanın nevi ve miktarı 

1 Kolanın kırk kıyyeye kadar, olanlarından 

S S i rke ve şarabın kırk kıyyesinden 

20 Manda derilerinin beher adedinden 

10 Öküz derilerinin beher adedinden 

1 Rom, konyak fıçılarının kasasından yirmi para alınacaktır 

1 Kahve ve karabiber çuvallarının beherinden 

1 J20 Şişe» ponselen mamulâu fıçılarının beher adedinden lâm

ba ve fincan ve saire 

I Zeytinin beher yüz kilosundan 

20 Katran fıçılarının seksen fcıyyeden yüz kıyyeye kadar 
olanlarının beherinden 

10 Kalayın beheri yirmi kilosundan 

30 Sahtiyan balyalarının altmış kıyyeden seksen kıyyeye 
kadar olanlarının beherinden 

1 Tavuk, hinda, kaz kafeslerinin beher adedinden seksen 
aded tavuk bir kuruş kırk hindi ve kaz keza bir kuruş re-
sim alınacaktır. 

1 Keç i kılı memlû çuvallarının altmıştan seksen kıyyeye 

kadar olanlarının beherinden 

1 Yapağın beher yüz kilosundan 

1 Saçmanın beher yüz kilosundan 

5 Zeytin yağı beher tenekesinden 

5 » | » beher fıçı on beş kıyye olmak üzere olanla
rından 

2 Kösele balyasının beherinden 

1 Kırmızı tarama ve havyar fıçılarının beherinden 

10 Küp ve testi ve kiremit ve tuğla (kayık ve sallarının beher 
tonilatosundan 

1) Çinko fıçılarının yüzden yüz elti kıyyeye kadar olan
larından 

20 K a v ve kibri t sandıklarının beherinden 

1 Ecza ve aktar iye ve çerçi sandıklarının yüz kıyyeye kadar 
olanların beherinden 



Eşyanın nevi ve miktarı 

No: 9 2 — Masarifi tahririyenin kem ak ân kıyemi emlakten 
binde bir ve temettüatı esnaftan yüzde yarım 

hesabiyle ahzi hakkında irade 

28 zilkade 1323 ve 10 kânunusani 1321 

Tahr i r usulünün bidayeti tesisindenberi masarifi tahririye kıyemi 
emlâkten binde bir ve temettüatı esnaftan yüzde yarım hesabiyle mü
kellefinin i lk sene vergisine zamimeten alınmakta olduğu halde ahiren 
bazı valayat ve el viyenin merkezi kazalarında yoklama suretiyle icrası 
takarrür eden tahrir için bir milyon 'üç yüz el l i bin kuruşa mukabil 
bu hesapla üç milyon on bin küsur kuruş masraf tahsili icabedeceğî 
ve yoklama icrasından maksadı asli emlâk vergisince de lâzimeİ adalete 
tevfikı muamele ile verginin tamamen tahsilini teminden ibaret olup-
masraf karşılığı namiyle alınacak paradan istifadeye mahal olmadığı 
beyaniyle yoklama muamelâtı için sarfı tahmin olunan salîfüzzİkir b i r 
milyon üç yüz elli bin kuruşun ne nispetle tevzii icabederse o veçhile 

Sigara kâğıdı sandığının beherinden 
Keçâ, oğlak ve kuzu derilerinin yüz adedinden 
Manifatura memlû yüz kıyyelik sandık ve balyasından 
ıKoza balyalarının kırk kıyyeden seksen kıyyeye kadar 
olanlarından 

10 .Rugan kaşkaval tenekelerinin beher adedinden 

Balmumunun yüz kıyyesinden 

S (Bal ve pekmezin beher yirmi kıyyesinden 

S Ziftin beher, yüz kilosundan 

10 Kereste ve tahta ma sn u a tının beher yüz kuruşluğundan 
— Camii şerif ve mektep ve kilise ve hastane gibi hayrat v c 

ebniyei mir İyeye mahsus olarak gelecek ve ihracat olu
nacak olan edevat ve eşya sesimden müstesnadır. 

20 Kereste ve tahta masnuatının beher salından 

3 safer 1323 ve 26 mart 1321 

» 
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bilhesap yoklama muamelatının hitamında tonun yeniden terettüp ede
cek verginin i l k seneliğinin birinci taksitiyle birlikte istifası lüzumu 
mülga Umuru Maliye Komisyonu Riyasetinin iş 'an üzerine Mecl is i 

Vükelâ karariyle bilistizan şerefsadır olan iradei seniyei cenabı hilâ-
fetpenahi mantuku âlisine tevfikan mezkûr kazaların tahriri icra ve 

masarifi vakıa berminvali mâruz tevai ve istifa olunmuş ise de bu me-
yanda tahrir olunan Kartal Kazasmca ashabı emlâkten yüzde otuz beş 
derecesinde masarifi tahririye alındığı müracaat ve şİkâyatı vakıa üze
r ine cereyan eden muhaberattan anlaşılmasına nazaran bu usulü tev
ziin hilafı maksut olarak ashabı emlâki pek ziyade ızrar ettiği tahakkuk 
eylediğinden badezin masarifi tahririyenin ba iradei seniyei hazreti 
padişahı minelkadim müttehaz ve muktezayı madelete daha muvafık 
bulunduğu tecrübei vakıa i le de müsbet olan usule tevfikan kemakân 
kıyemi emlâkten binde bir ve temettüatı esnaftan yüzde yarım hesabiyle 
ahzi zımnında Maliye (Nezaretine tebligat icrası Maliye Komisyonu Ali
sinin mazbatai mâruzası üzerine şerefsudur buyurulan iradei seniyei 
hazreti hilâfet/penahd icabı celilinden bulunmuş olmakla olbapta emrü 
ferman hazreti veliyülemrindir. 

• 

N o : 9 3 — İ s k â n ı m u h a c i r i n iç in Z i r a a t B a n k a s ı n c a t e r t i p 
•olunan p iyango h a k k ı n d a N i z a m n a m e 

30 zilkade 1323 ve 12 kânunusani 1321 

'Evvelâ — İşbu piyango bilcümle ahalinin anlıyabileceği sunette 
gayet sade olmakla beraber beher biletin bedeli bir aded sim mecidî 
olup bunların bir kısmı ikiye münıkasim olacak ve nısıf biletler yarım 
Mecidi 'ye satılacaktır. B i r bilet müteaddit kur'alara iştirak etmeyip yal
nız b i r keşideye mahsus olacaktır. 

Saniyen — Mezkûr piyango iki ayda bir defa keşide ve ikramiye 
isabet eden numaralar Dersaadet'te ve taşralarca gazetelerle ilân olu
nacak ve her defaki biletlerin tam adeda şimdilik yüz yetmiş beş bin
den ibaret olacaktır. İ lerde meclisi İdare karariyle biletlerin adedi icabı 
kadar tezyit olunabilecek ve ikramiyelerin miktar ve adedi dahi tadil 
edilebilecektir. 
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Salisen — Mezkûr yüz yetmiş beş bin biletin, hedelâtı o lan üç mil
yon beş yüz bin kuruştan yüzde ellisi airde gösterildiği üzere kur 'a isa
bet eden numaralara ikramiye olarak tevzi edilip yüzde kırkı muhassasun 

lehine verilecek ve mütebaki yüzde onu biletlerin tab'iye ve sevkiye ve 
bey'iye ve idare masarifine tahsis olunacaktır. Biletlerin bir kısmı sa-
tılamadığı halde bunların bedelâtı muhassasun lehine ait bisei temettüden 
tevkif edilecektir. 

Habian — Kur 'anın ve numaraların sureti tertip ve keşidesi Der-
saadet'te 'Bankanın (Meclisi îdare Heyetiyle muhasebecisi ve Maliye Ne
zareti Celilesinden ve Divanı Muhasebattan ve Bankı Osmaniden gön
derilecek birer memuru mahsus muvacehesinde icra edilecektir. 

Muamelâtı mezkûrede hazır bulunan işbu zevatın her birine maa-
r a f mukabili olarak Ziraat Bankasına terkolunan mebaiiğ meyamndan 
yevmî birer aded Osmanlı lirası verilecektir. 

İkramiyelerin, aded ve miktarı 

ikramiye (Esmanı baliğası 
Kuruş (Aded Kuruş 

500.000 ! 500.000 

25a 000 
1 250.000 

,125,000 "ı L25.0OO 
50.000 1 50.000 
25.000 1 25.000 
10X100 15 50,000 

10 ,1.000.000 
1.000 50 00,000. 

S00 100 £0.000 
100 1.000 100.000 
20 27.500 350.000 

28.660 1.750.000 

£11İ bin kuma ve daha ziyade miktardaki- ikramiyelerin tediyatl 
Deraaadet'te Ziraat Bankası Idarei Merkeziyesİyle Bankı Osmaniden 
ve taşrada vilıâyat merkezlerindeki Ziraat Bankası şuabatiyle Bankı 
Osmani şubelerinden icra olunur. E l l i bin kuruştan dun olan ikramiye* 
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ler i le ya l ım bilet bedelini kazanan numaralar ashabı biletlerini bu* 

lımdukları mahallerin Ziraat Bankası şube ve sandıklarına ve Bankı 

Osmani şubesi e lan yerlerde mezkûr şubelere teslim ettikleri halde 

bedelleri oralarca tesviye olunacaktır. 

ıHamisen — Kur'anın yevmi keşidesinden bir (gün evvel saat alt ıya 

kadar füruht muamelesi icra olunup ondan sonra tatil edilecek ve taş-

Tada Ziraat Bankası sandıklarında henüz satılmayıp kalmış olan biletler 

mahall î meclisi idaresi ve banka meclisıi heyetleri muvacehesinde tadat 

ve numaraları her iki meclisin karar defterlerine tahrir ve zabıt ve ay

r ı ca iki nüsha zabıtname tanzim olunarak gerek mezkûr defterlerin ve 

gerek zabıtnamelerin zirleri hazır bulunanlar tarafından mührü zatî i le 

tahtim edilecek ve işbu zabıtnamenin b i r nüshası akibi tanziminde ve 

diğeri ertesi posta ite evrakı mühimme olduğunun tasrihdyle ve İmza 

mukabilinde mahall î postanesine teslimen Bank Idarei Umumiyesine 

irsal) olunacaktır. 

Satılmayrp kalmış olan biletlerin numaraları berveçhi balâ tetkik 

ve zaptedİldikten sonra biletler badeliptal bir torba deruntma vaz ile 

üzeri yekpare ip i l e mütaaddit yerlerinden çapraz bağlanarak ipin dü

ğüm mahalli ve çaprazların birbiri üzerine gelen yerleri hükümeti ma-

hal l iyenin en büyük memuriyle banka ve belediye reisi ve bank memuru 

tarafından dört yerinden mühür mumu ile mühürlenecek ve bu halde 

banka kasasının iç ıgözüne vazedilerek işbu iç gözün kapısı dahi zevatı 

mumaileyhim tarafından mühürlendikten sonra mezkûr iç gözün anah

tar ı Hükümetin en büyük memuruna tevdi edilecektir. 

Sadisen — İşbu piyangonun kâr ve zararı tnuhassasun lehine ait 

olacağı cihetle satılmayıp kalan biletlere isabet eden veya ashabı ta. 

rafından altı mah zarfında aranmıyan İkramiye dahi muhassasun lehine 

ait olacak ve ikramiyelerden altı aya kadar talep olunmıyanların ashabı 

hakkı talepten sakıt olacaktır. 

Sabrân — Piyango biletleri Dersaadet'te Ziraat Bankası Idarei Mer-

keziyesi ve taşrada şube ve sandıkları ve Bankı Osmani şubeleri olan 



Terlerde mezkûr şubeler marifetiyle tam bilet bîr Mecidiye ve nıs ı f 
biletler yarım Mecidi'ye ve fakat toptan iştira edecek bayilere yüzde 
beş noksanına satılacak ve bir top yirmi beş aded itam bileti bavi ola> 
çaktır. Bayiler tarafından saülamayıp da bankaya iade olunmak iste
nilen biletler keşideden üç gün evveline kadar kabul edilip ondan sonra 
getirilenlerin bedelleri verdimiyecektir.. 

Sâminen —• Mezkûr piyangoya müteallik kâffei muamelât her nevî 
rüsumdan muaf olacağı gibi posta paketi muamelesi car i olan mahal
lere (gönderilen ve oralardan Deraaadet'e iade olunan piyango biletleri 
i le onların esmanı hâsılası ve ikramiyeler postanelerce kıymetli posta 
paketi olarak meccanen (nakledilecek ve posta paketi muamelesi car i 
olmıyan mahallere gönderilecek biletler i le onların esmanı hâsılası 
hükümeti mah'adliyemn mesuliyeti ve zabıtanın nezareti tahtında sevkolu-
nacaktır. 

Tâsian — Mezkûr piyango için vukubulacak sarfiyat ve tediyat 
indelicap tavizen Ziraat »Bankasınca tesviye olunacaktır. 

Armai Hümayun 

Ziraat Bankasınca tertip olunan piyango biletidir. 

Tam bilet Bil let entier 
Fiati bir aded eim mecidiyedir. Pr ix un Médj 

Loterie organisée par l a Hanquo Agricole 

Keşide numarası 

Muhasebeci 

Bi le t numarası 

Tar ihi keşide 

Ziraat 

ıBankası Idarei Umumiyesi 

Tirage No: 

Müdür 

N o : 

Date du tirage 

İk i ayda b i r defa heyet huzurunda keşide olunacaktır ve her biletin 
hükmü yalnız b i r keşideye mahsustur. 

Les tirages auront lieu chaque deux mois 

Ce billet ne sera valable que pour le tirage du . , . . 



Zahn bilet 

İkramiyelerin aded ve miktarı 
Kazanılacak H e r biletin 

akçenin kazanacağı 

miktarı miktar 

Kuruş Kuruş Aded Primea Piastres Piastres 
500.000 1 1 500.000 
250.000 1 ,1 250.000 
125.000 1' iı 12S.000 
50.000 1 1 50.000 
25.000 1 1 25.000 
50.000 10.000 5 5 de 10.000 50.000 
5OJ000 1.000 50 50 de 1.000 50JÛ00 
5U000 500 100 100 de 500 50.000 

.100.000 100 LOOO 1.000 de 100 100,000 
550.000 20 27.500 27-500 de 20 550.000 

1.750.000 1.75aO0O 

N o : 9 4 — U m u m Asker î Müteka id in ve E y t a m ve E r a m i l i 
K a n u n n a m e ! H ü m a y u n u 

78 zilhicce 1323 ve 30 kânunusani 1321 

BİRİNCİ KISIM 

S e f e r b e r l i k z a m a n ı 

B Î R Î N C Î F A S I L 

Müsird&n 'mülâzımı saniye kadar berrî ve bahrî bilcümle erkân ve 
ümera ve zâbitanı asakiri şahane ve meradbi askeriyeye muadil 
rütbeleri hâiz olan etibba ve memurini sıhhiye ile memurin ve 

keiebei •ablamı askeriye Ve sair mertsubini cÜnkutiyenin 
hengâmı deferberîde nail olacakları tekaüt maaşları 

Madde -1 — Kâffei erkân ve ümera ve zâbİtan ve memurin ve ketebei 
aklıâmı askeriye ile mensubun sairei cünuddyeden meydanı muharebede 
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veyahut eşkıya müsadematmda aldığı yaranın tesİratiyle arlık hidamatı 

mevduasmı ifa edemiyecek ve vücutça bir işe yaramıyarak aharın mu

avenetine muhtaç olacak kadar sakat ve al i l olanlar sinini hizmetleri 

aranılmaksızın elli sene hizmet edenler gibi tekaüt maaşına nail olar 

cakl ardır. 

(Madde 2 — Maddei sabıkada zikrolunan cerihanın intaç eylediği 

maluliyeti hidamatı mevduasırn külliyen i fa edemiyecek ve fakat aha

rın muavenetine muhtaç olmıyacak mertebede bulunanların müddeti 

hizmetleri otuz sene veyahut daha ziyade olur ise nail olacakları tekaüt 

maaşı ell i sene ifayı hizmet edenlere tahsis olunan maaş miktarında 

olacak ve müddeti hizmetleri otuz seneden dun olanların müstahak ola

cakları m a a ş dahi sinini hizmetlerine ve son rütbelerinde iki sene kıdem 

kesbetmesi şartına bakılmıyarak otuz sene hizmet edenlerin mazhar ola

cakları maaşa muadil bulunacaktır. 

Madde 3 — Meydanı harpte veyahut müsadematı eşkıyada mermi ve 

esliha tesiratının gayrı avarızdan dolayı hizmeti askeriyeye elvermiyecek 

derecede sakat olanlar ikinci madde ahkâmına tevfikan tekaüt maaşına 

nail olacaklardır. 

ıMadde 4 — Darülharekâtta (iki muhasım ordunun harekâtı has-

mane iora edecekleri kıt 'ai arazi) tesiratı havaiyeden ve mezahim ve 

avarızı seferiyeden dolayı hastalanarak olunan tedavi neticesinde veya 

hasbelicap icra kılınan ameliyei cerrahiye nihayetinde sakat ve malûl 

olup da maluliyetleri hizmetlerini külliyen ifaya mâni olacak merte

bede bulunanlar müddeti hizmetleri otuz seneye baliğ olmamış olsa 

bile. otuz sene hizmet edenlerin mazhar olacakları tekaüt maaşının 

yüzde doksanına ve otuz seneden ziyade hizmet etmiş bulunanlar elli 

senelik tekaüt maaşının kezalik yüzde doksanına nail olacaklardır. 

Madde 5 — Mütekaidinden iken vakti seferde hizmeti askeriyeye 

alınmış olanlar mevaddı sabıkada zikrolunduğu veçhile malûl ve sakat 

olurlar ise rütbei kadimelerine ve eğer dâhil oldukları harp ve hizmet 

esnasında terfii rütbe etmiş bulunurlar ise rütbei cedidelerine nazaran 

yeniden tekaüt edileceklerdir. 
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İKİNCİ F A S I L 

Seferberlik ahvalinden dolayı benî ve bahrî bilcümle erkân ve ümera 
ve zabıtan ve etıbba v\e memurini sıhhiye ve memurin ve ketebei 
aklâmı askeriye ve sair mcnsubin ve efradı cünudiyenin eytam 

ve eramiline tahsis olunacak maaşlar 

(Madde 6 — Meydanı muharebede veyahut eşkıya müsadematında 
mermi ve esliha tesiratiyle şehiden veyahut aldığı yaralardan bilâhara 
müteessiren vefat edenler rütbei hazıraları müddeti mukannenesi olan 
iki seneyi doldurmamış ve tekaüt müddeti istihkakıyesi olan otuz seneyi 
ikmal etmemiş olsalar bile bu misillûların eytam ve eramiline ell i sene 
hizmet edenlerin nail olacakları tekaüt maaşının yüzde sekseni tahsis 
olunacaktır. 

iMadde 7 — Darül'harekâtta tcsiratı havaiye ve avarızı seferiyeden 
dolayı hastalanıp da tedavi olunduğu sırada veya hasbelicap icra olunan 
ameliyei cerrahiye neticesinde vefat edenlerin eytam ve eramiline rüt
belerinin müddeti mukannenesi olan iki ve tekaütlük müddeti olan otuz 
seneyi ikmal etmemiş olsalar bile elli sene hizmet edenlerin nail ola
cakları tekaüt maaşının yüzde yetmiş beşi tahsis olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Seferberlik zamanında silâhendazlartn nail olacakları fevkalâde 
tekaüt maaslariyle eytam ve eramiline tahsis olunacak 

iaile maaşları 

Madde 8 — Meydanı muharebede veyahut eşkıya müsadematında 
mermiyat ve her nevi esliha ile cerihadar olup alîl ve sakat olan TO 
ezcümle İki kolu veyahut iki bacağı veyahut iki gbzü birden zayi olmak 
veyahut madum hükmüne girmek gibi velhasıl İllet ve sakatlığı e f al ve 
harekâtı tahliyesini haleldar ederek mutlaka aharın muavenetine muh
taç b i r dereceye gelen silâhendazlar bir mülâzımı saninin ell i senelik 
kıdem maaşı miktarında bir maaşa nail olacaklardır. 

Madde 9 — Darül ha rekâtta hîdematı Fiil îy ei askeriye esnasında 
her hangi bir suretle sakat olan veyahut icrası lâbüt ameliyatı cerrahiye 
neticesinde alîl kalan silâhendazlar sakatlığı kendi kendini idareye muk
tedir olamıyacak ve işe güce yaramıyacak ve mutlaka aharın muavene* 
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tine muhtaç olacak derecede ise bir mülâzımı saninin otuz senelik kı
dem maaşı miktarında bir maaşa na i l olacaklardır. 

Madde 10 — Gerek meydanı muharebede ve ıgerek eşkıya müsade-
matında aldığı yaranın tesiratından veyahut darülharekâtta tesiran 
havaiye ve meşakı seferiye ile hastalanarak neticei tedavide gayrı ka
bi l i iltiyam asarı marazdan dolayı sakat kalmış ve sakatlığı yalnız kül
liyen ifayı hizmeti askeriyeye mani derecede olup fakat aharın mua
venetine ihtiyaçtan vareste bulunmuş olan silâhendazlar bir mülâzımı 
«aninin otuz senelik kıdem maaşının yüzde ellisi miktarında bir maaşa 
nail olacaklardır. 

Madde 11 — Meydanı muharebede veyahut eşkıya müsadematında 
şehiden vefat eden silâhendazların ailelerine b i r mülâzımı saninin otuz 
senelik kıdem maaşının sülüsü maktuan tahsis olunacaktır ve bu maaş 
efradı ailenin her birerlerine seviyyen taksim edilecektir. 

\Birinci kısmın hatimesi 

Seferberliğe mahsus işbu fevkalâde tekaüt maaşlarının tahsis mu
amelesi ordu veya kolordu ve donanmayı hümayun erkânı harbiyeleri 
tarafından tanzim olunacak şahadetname ve işbu kıtaata merbut sıhhiye 
heyetlerinin mazbatalı raporlarının lef fiyle ordu veya kolordu ve do
nanmayı hümayun kumandanlıkları tarafından gönderilecek inhalara 
müsteniden icra kılınacaktır. 

İ K İ N C İ K I S I M 

H a z a r ı z a m a n ı 

B Î R Î N C Î F A S I L 

Müşirden mülâzımı ianiye kadar berri ve bahrî bilcümle erkân ve 
ümera ve zâbitanı asakiri şahane ve meratibi askeriyeye muadil 

rütbeleri hâiz olan etıbba ve memurini sıhhiye ve memurin ve ketebei 
aklâmı askeriye üe? sair nvensubini cüMudiy&nin hengâmı hazerde 

nail olacakları tekaüt maaşları 

Madde 12 — Kemali sadakat ve istikametle otuz sene hüsnü ifayı 
hizmet eyliyen bilcümle erkân ve ümera ve zâbitan ve etıbba ve memurin 

file:///Birinci
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ve ketene ve mensubini asakiri şahane tekaüt maaşını kesbi istihkak 
eyleyeceklerdir. 

Madde 13 — Otuz sene hüsnü ifayı hizmetten sonra tekaüdünü 
dstida eyleyeceklerin veyahut ifayı vezaifi memuriyete muktedir alamı-
yacak derecede alıl ve mariz oldukları sabit olacakların tekaütleri icra 
kılınacaktır. 

Madde 14 — Müddeti hizmetleri otuz seneye varmaksızın tedavi 
ile kesbi sıhhat ve hiffet edemiyecek surette menzul ve muk'ad ve iki 
gözü âma ve mecnun ve cismen aharın İanesine muhtaç olacak derecede 
mlâlûl olanlara otuz senelik kıdem maaşının yüzde seksen beşi ve malu
liyetleri aharın muavenetine muhtaç olmıyacak ve fakat ifayı hizmeti 
mevduaya külliyen muktedir olamıyacak derecede bulunanlara kezalik 
otuz senelik kıdem maaşının yüzde yetmişi ve bu misil lûlardan müddeti 
hizmetleri on seneye baliğ olmıyanlara miktarı mezburun vüzde altmışı 
tekaüt maaşı olarak tahsis kıl ınacaktır ve bunlardan otuz seneyi dol
durmuş veyahut daha ziyade hizmet etmiş bulunanların kıdem maaşla-
riyle tekaütleri icra olunacaktır. 

Madde 15 — On dördüncü maddede muharrer illet ve sakatlık 
vezaifi resmiye ifasından ve ezcümle hidematı seferiye ve tâbiyetüloeyş 
tatbikatiyle manevra ve ateşli nişan talimlerinden ve karakol ve devriye 
ve nöbet gibi vezaifin ifasından mütevellit ise bu misillûlara maddei 
mezkûrede jıispeti murakkam maaşa ta yüzde on daha zammı yl e mecmuu 
tekaüt maaşı olarak tahsis edilecektir. 

(Madde 16 — Maddei sabıkada muharrer hidemat ve vezaifi res-
miyei askeriyenin ifası sırasında malûl ve sakat olup aharın ianesine 
muhtaç kalan mekâtibi askeriye! şahane talebetaiyle silâhend&aane bir 
nefer maaşının üç misli tekaüt maaşı tahsis kılınacaktır. 

Madde 17 —'Mevaddı sabıkada murakkam ahvalin gayrı vukuattan 
ve ezcümle münazaa ve mudarebe ve envai harekat ve e f a l i zatiyeden 
dolayı hidematı mevduasım i fa edemiyecek derecede malûl ve sakat 
o lanlarm .sinim hizmetlerine göre tekaütleri icra olunacaktır, 

(Madde 18 — © e n i ve bahrî kâffei erkân ve ümera ve zabitan ve 
memurin ve ketebe ve mensubini asakiri şahaneden tekaütleri icra kılı* 
nacakları tahsis olunacak maaşın miktarı: müşar ve mumaileyhimin 
tekaüt olacakları zaman hâiz oldukları rütbe veyahut sınıf V« makam 
maaşının sinini hizmetleri adedine darbiyle hâsılı darbın altmışa taksi
minden müstahsal harici kısmet i le tâyin ve tahdit edilecektir. 
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Meselâ otuz sene hizmeti sepkeden bin kuruş maaşlı bir zatın 
adedi sinini hizmeti olan otuz rakamı hini tekaüdünde almakta olduğu 
maaş miktarı bulunan bine darbolunarak hâsılı darbı olan otuz binin 
altmışa taksiminden müstahsal beş yüz kuruş o zatın otuz senede nail 
olacağı tekaüt maaşından ibaret olacaktır. 

Madde 19 — Mevaddı sabıkada muharrer olduğu üzere kıdem 
veyahut maluliyet gibi esbaptan dolayı olmayıp fakat açığa çıkarılmak 
suretiyle tekaütleri icra kılınacaklara on sekizinci maddede muharrer 
düstura tevfikan müdeti hizmetlerine göre tahdit olunacak maaşın nısfı 
tahsis edilecektir. Bu gibilerden sinini hidematı yirmiyi geçmiş ve otuza 
varmamış olanlara berveçhi halâ müddeti hizmet üzerine tahdit olunacak 
maaşa ilâveten bunlara has olmak üzere kendilerinin yirmiyi tecavüz 
eden beher senei hizmetleri için rütbelerine ait otuz senelik kıdem teka
üt maaşının yirmide biri zammolunacaktır. 

Madde 20 — On sekizinci maddede muharrer düstura tevfikan 
hesap olunacak tekaüt maaşı yüz kuruştan dun olursa yüz kuruşa iblâğ 
olunacak ve yedi bin beş yüz kuruştan ziyade olur ise fazlası tayyedile-
çektir. Velhasıl yüz kuruştan aşağı ve yedi bin beş yüz kuruştan yukarı 
tekaüt maaşı tahsis olunmıyacaktır. Fakat elli sene hizmeti sepkeden 
birinci feriklerin tekaüt maaşının haddi âzami altı bin kuruş olacaktır. 

Madde 21 — Yimi sene bilâ fasıla silâh altında terki tezkere ederek 
ifayı hizmeti askeriye eyliyen silâhendazlara terki tezkere ettikçe tahsis 
olunan zaman'min tay ve tenziliyle rütbei hâzırası maaşı emektarlık ne
miyle tahsis olunacaktır. 

İKİNCİ F A S I L 

Eceli mev'udvyle vefat eden berjl ve bahrî bilcümle erkân ve ümera 
ve zâbitan ve etıbbfr ve meniurini sıhhiye ve memurin ve ketebei 

aklâmı askeriye ve sair niensubini cünudiyenin eytam 
ve eramiline tahsis olunacak maaşlar 

Madde 22 — Eceli mev'udiyle vefat eden berrî ve bahrî kâffei erkân 
ve ümera ve zâbitan ve mensubini sairei askeriye ailelerine müteveffanın 
sinini hizmetine göre on sekizinci maddede muharrer düstura tatbikan 
tâyin ve tahdit edilecek tekaüt maaşının üç humsu aile maaşı namiyle 
tahsis olunacaktır. 

Madde 23 — Erkân ve ümera ve zâbitan ve memurin ve ketebe ve 
mensubini sairei askeriye mütekaidîninin vukuu vefatlarında almakta 
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oldukları tekaüt maaşının üç humsu ailelerine tahsis olunacaktır. Ancak 
yirminci madde mucibince yüz kuruşa iblâğ olunmuş olan maaş
ların miktarı aslisine ircaından sonra üç humsu aileye tahsis kılına
caktır. 

Madde 24 — Bir mahalde kolera veyahut veba illeti mevcut ve müs
tevli iken memuren oraya »giderek ileli mezbureden vefat edenler hini 
vefatlarında hâiz oldukları rütbelerin müddeti mukannenesi olan iki ve 
tekaüt maaşına naili yet müddeti olan otuz seneyi ikmal etmemiş olsalar 
bile ell i senede nail olacakları tekaüt maaşının yüzde yetmiş beşi aile
lerine tahsis olunacaktır. 

Madde 25 — Aileye maaş tahsisi: Memurin ve ketebei aklâmı as
keriye ve mensubini cünudiyenin tamam on sene edayı hizmetten sonra 
vefat etmiş olmalarına vabestedir. 

Madde 26 — Tamam on sene hizmet etmeksizin vefatı vukubulan-
lar makamı memuriyetlerinde ve ifayı hidematı mevdua esnasında me-
halik ve muhatarata uğnyarak vefat etmiş bulunurlarsa o misillûların 
ailesine müteveffanın almakta olduğu maaşın humsu tahsis edilecektir. 

Madde 27 — Aile maaşı beş yüz kuruştan ziyade olur ve bundan 
müstefit olacak ancak bir yetim bulunursa bu yetime aile maaşının beş 
yüz kuruşu ile işbu beş yüz kuruştan fazla olan miktarın nısfı birleş
tirilerek hâsılı yekûnu tahsis olunacak ve eğer iki yetim varsa beş yüz 
kuruş ile beş yüz kuruştan fazla olan miktarın üç rub'u cemolunarak 
•hâsılı mezkûr iki yetime mütesaviyen taksim ve ita ve üst tarafları tev
k i f edilecektir ve eğer eytam üç ve daha ziyade ise ai le maaşının cüm
lesi mütesaviyen efradı eytama tevzi ve tahsis kılınacaktır. 

Madde 28 — Bir aileye tahsis olunacak maaşlar efradı aileye tak
sim olunduğu halde şahıs başına isabet eyliyecek miktarı otuz kuruttan 
dun olursa noksanı ianeten zammedilerek her ferdin maaşı otuz ku
ruşa iblâğ olunacaktır. IBöyle ma zamaim tahsis olunmuş olan maaş
lardan mahlûl olanlar sair efradı aileye taksim edilmeyip tamamen 
tevkif olunacak ve bunlardan mahlûl tekerrür ettikçe ianeten zam
medilen akçe kamilen istirdat edilİnciye kadar münakale olunmıyacaktır. 

Madde 29 — Yirmi ikinci maddede muharrer düstura tevfikan bir 
aileye tahsis olunacak maaş indelhesap beş bin kuruştan fazla zuhur 
edecek olursa üst tarafı tay ve tevkif olunarak yalnız beş bin kuruş 
tahsis edilecektir. 
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Madde 30 — Maaş tahsis olunacak aile efradı zevce i metruke ve 
evlâd, cedde, valde, ve müsin ve malûl ve muhtaç peder, ve cetlerden 
ibaret olup bunlardan erkek evlâda yirmi yaşının iptidasına kadar vö 
kız ve dul evlâda ve zevcei metrukeye ve valdelere dahi diğer erlerle 
akitleri icra olunduğu 'güne kadar maaş verilecek ve böyle yirmi yaşına 
dahil olmak veyahut izdivaç eylemekten veya sair bir sebepten dolayı 
kat'olunacak maaşların otuz dördüncü madde hükmüne tevfikan diğer 
efradı aileye münakalesi icra olunacak ve yirmi yaş mebdei velâdet 
olan senei hieriyenİn müsadif olduğu senet maliyeden İtibaren senei 
maliye üzerinden hesap edilecektir. 

Madde 31 — Tahtı nikâhında iken zevcinin vefa tiyle dul kalan 
bir zevce veya mütaaddit zevcelerin cümlesi bir yetim ve valde ve cet-
lerin İkisi de kezalik bir yetim hükmünde olup zevcelerin taaddüdü 
halinde bir hissei maaş zevcat beyninde ve kezalik bir hissei maaş valde 
ile cedde arasında mütesaviyen taksim olunacaktır. Aile arasında sinni 
yetmişe baliğ olmakla beraber esbabı maişetten mahrum veyahut sinni 
yetmişten dun amma emlâk ve akara gayrî malik ve maluliyeti sebebiyle 
maişetini tedarikten âciz bir peder varsa o halde bulunan cet ile pe
der de bir yetim addedilecektir. 

Madde 32 —* iki gözü âma veva mefluç veya mecnun veva (asam -
epkem) veya belâhetî (amme sahibi olmak gibi gayri kabili tedavi em
raz sebebiyle maişetini bizzat- İstihsalden acizleri tıbben sabit olan 
eytama hangi yaşta olursa olsun kaydı hayat şartiyle maaş tahsis olu* 
nacaktır. 

Madde 33 — Kerimelerin ere varmalarından dolayı kal'edÜen ma
aşları muahharen talâk veya vefat hasebiyle dul kaldıklarında hitaml 
iddetlerinden sonra takdim edecekleri istidanamelerin havale tarihinden 
itibaren iadeten ita olunacaktır. Pederlerinin hini vefatında zatüzzevç 
olup aile maaşından hissedar olamıyan kerimeler bilâhara dul kaldık* 
larında zevç ve evlâtlarından dolayı müstehakkı maaş olamadıkları 
halde aynı muameleye mazhar olacaklardır. Bu madde hükmünün (Ümüm 
Askerî Tekaüt Sandığı Nezareti) namİyle Nezaretin ilk tarihi teşkili 
olan bin üç yüz iki senesinden evvelki zamana şümulü olmıyacaktır. 

(Madde 34 — Efradı aileye tevzi ve tahsis kılınmış olan maaşlar
dan birisi sinni nizamiyi doldurmak ve ere varmak veyahut vefat vu-
kubulmak gibi esbaptan dolayı mahlûl olacak olursa bu mahlûlün 
nısfı tevkif edilecek ve nısfı diğeri sair mevcut efradı ai le maaşları 
üzerine seviyyen taksim ve ilâve ve eğer mahlûl taaddüt edecek olur ise 
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ayniyi* icrayı muamele olunacaktır. Aile maaşından bir yetim hissesi 
alan mika a dd it zevcelerden ere varmak veya vefat etmek gibi sebepler 
ile münhal olan maaşlar diğer zevcelere münakale olunmayıp tevkif 
edilecek ve kalan zevcelerin dahi hakkı maaştan sakıt olmalariyle aile 
içinde müstahakkı maaş zevce kalmadığı takdirde esasen bir yetim his
sesi alan zevcat maaşının nısfı sair efradı eytama seviyen taksim olu
nacaktır. 

ıMadde 35 — Umum Askerî Tekaüt Umuru Nezaretinin nizamen 
maaş tahsis edeceği bir aile efradı arasında sinni henüz yirmiye var
mamış ve zabitlik rütbesini ihraz etmiş erkek evlât bulunursa aile ma
aşından isabet edecek olan hissesi yirmi yaşına kadar kendisine veril
meyip tevkif olunacak ve yirmi yaşına vardıkta mezkûr hisse ailenin 
efradı sairei müstahakkasma usulü dairesinde münakale edilecektir ve 
eğer bu yetim 'Devlet memuriyetinde müstahdem ve maaşı da beş yüz 
kuruştan dun ise aile maaşından olan hissesinden memuriyet maaşını 
beş yüz kuruşa iblâğ edecek miktarı kendisine tahsis ve ita ve üst ta
rafı tevkif olunacaktır ve şayet aile maaşı hissesi memuriyet maaşını 
beş yüz kuruşa İblâğ edemiyecek miktarda ise kamilen tahsis edilecektir. 
Ve memuriyet maaşı beş yüz kuruştan ziyade ise aile maaşından olan 
hissesi kendisine verilmeyip tevkif olunacak ve bu gibi yetimin şu su
retle tevkif edilen hisseleri sinleri yirmiye vâsıl oldukta eytam' sairei 
müstahakkaya usulü veçhile nakil ve taksim edilecektir. Aile maaşından 
hisselerine şehrî beş yüz kuruştan ziyade isabet edip de mücerret bu 
maaşı almak fikriyle hizmetlerini tefkeden erkek yetimlere hizmet ma
aşını beş yüze iblâğ için balâda beyan olunan kaide mucibince veri
lecek miktardan maadası verilmiyecektİr. 

(Madde 36 — Zevce ve kerimeler tabiiyeti Osmaniyeyi muhafaza 
ve ıMemaliki Mahrusai Şahanede ikamet etmek şartiyle ai le maaşına 
müstahak olacaklardır. 

ÜÇ1ÜNCÜ K I S I M 

A h k â m ı u m u m i y e 

Atadde 37 — Tekaüde «it ist&fcek müddeti hvmet i askeriyeye du
hul tarihinden itibaren hesap olunacak ise de sinni mükellefiyeti as
keriye addolunan yirmiden evvelki seneler dahili hesap edijmiyecekür. 
Berrî ve Bahrî Mekâtibi Askeriyei Şahaneden ba şahadetname neşet 



358 

edenlerin müddeti hizmeti askeriyeleri Mektebi Harbİyeye tarihi du
hullerinden iptidaen hesap olunacak ve Mektebi Tıbbiyei Mülûkâneden 
neşet eden etıbbanın müddeti hidematı askeriyeleri şehadettıame almaz
dan dört sene mukaddemki tarihten itibaren hesap ve tadat edilecektir 
ve memurin ve ketebei aklâmı harbiye ile sair menaubini askeriyenin 
yirmi yaşından evvel sepkeden müddeti hizmetleri sinini mukannenei 
tekaüdiyeden addolunmıyacaktır. 

Madde 38 — Hem pederinden hem zevcinden hem oğullarından 
veyahut »unların her ikisinden nîzamen müstahakkı maaş olan kerime 
ve zevce ve valdeler bunların yalnız birisinden ve fakat en çok maaş 
hangisinden tahsisi iktiza eyliyecekse o cihetten maaşa nail olacaklardır. 

Oğul veyahut torunları vefat eden valdelerin silki askeride ve da
ha büyük rütbede diğer oğul veya torunları varsa bu gibi valdelere 
eytam maaşı tahsis olunmıyacaktır. 

Madde 39 — Seferberlik zamanında hasbelicap hizmeti askeriyeye 
alınacak mütekaidinin hitamı seferde tekrar nail olacağı tekaüt maa
şının tâyini miktan için hesap ve tadat olunacak sinini hidematı ara
sına mukaddema tekaüt maaşına nail oldukları tarihten tekrar hizmeti 
askeriyeye girdikleri tarihe kadar mütekaiden geçen müddeti istİra-
hatleri ithal edilmiyecektir. 

Madde 40 — Seferberlik zamanında muharip ordular ile beraber 
bulunmuş olan erkân ve ümera ve zabıtan ve memurin ve ketebei aklâmı 
harbiye ve sair mensubini askeriyeden otuz sene ifayı hizmet etmiş 
olanların müddeti hizmetleri üzerime muharebede bulundukları müddet 
dahi ilâve olunarak tekaüt istihkakları tezyit edilir. Seferberlik müd
deti ise itanı harp ve akü sulh günleriyle mahduttur. Bu suretle tahdit 
olunan müddeti seferberi bir kaç aydan ibaret ise bir sene ad ve itibar 
olunur. Seferberlik müddeti bir kaç sene imtidat eder ve makabil ve 
mabait senelerde bir kaç ay bulunursa işbu aylar İle tamam senenin 
muhtevi olduğu ayların ceman yekûnundan tamam seneleri teşkil ede
cek aylar çıkarılıp adedi sinîn tâyin edildikten sonra bakî üç veya da
ha ziyade ay kal ı rsa işbu aylar dahi bir sene itibar olunmak suretiyle 
müddeti seferberi tâyin olunmuş olur. i şbu hesapta üç aydan dun ola
rak zuhur edecek kesirler tayyolunur. Müddeti hizmetleri otuz seneye 
baliğ olmamış olanların harpte bulundukları müddet nazarı itibara 
alınmaz. 
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[Madde 41 — Hapis cezaaiyle mahkûm olanlann müddeti hapisleri 
sinini hizmetleri âdadına ithal olunmıyacafctır. 

Madde 42 — Otuz seneyi itmam ederek kendi talep ve arzusiyle 
tekaütleri icra olunacaklar son rütbelerinde iki sene kespi kıdem etme
mişlerse bir derece madunu rütbenin maaşına ve memurin ve ketebei 
aklâmı askeriye ve sair mensubini cünudiye dahi son terakki maaşlarını 
iki sene almamışlarsa ondan evvel almış oldukları maaşa nazaran on 
sekizinci maddede muharrer düstura tevfikan tahdit olunacak maaş ile 
tekaüt edileceklerdir. 

Madde 43 ~ Tahsis olunacak tekaüt ve eytam maaşlarının kuruş 
küsuratı tay ve tenzil edilecektir. 

Madde 44 — Tekaüt maaşlarının -haciz ve tevkif ve tenkis ve tak-
lili caiz olmaz. Ancak düyunu mahkûmei emiriyesi mütebeyyİn ve nikâh 
ve nafaka bedelinden şer'an takdir ve tahsis edilmiş düyunu bulunan mü
tekaidin maaşlarından rub'unu tecavüz etmemek üzere icrayı tevkifat olu
nacak ve nafaka için rubu maaş kifayet etmediği halde nafaka miktarı 
şey kat'olunacaktır. 

Madde 45 — Tekaüt maaşına nailiyet hizmeti Devlete duhulden 
itibaren maaşının man bemah yüzde beşini ve terakki, ettikçe farkı 
muhassasatmı tamamen tediye etmiş bulunmıya vabestedir. 

Madde 46 — Hidematı mülkiyede istihdam olunup da b i r müddet 
yalnız ciheti mülkiyeden maaş alan erkân ve ümera ve zâbitan ve men
subini askeriye almakta oldukları maaşlardan rütbei askeriyelerine mah
sus olan miktarının yüzde beşini Askerî Tekaüt İdaresi [Nezaretine İrsal 
ve ita eyliyeceklerdir. Bu cihetle yüzde beşlerini ita ve irsal etmemiş 
olanlardan tekaüde kespi istihkak edenler mezbur yüzde beşi ma faizi 
nizamî ita eyledikleri surette derecei istihkaklarına nazaran tekaüde 
nail olacak ve bunu tesviye ve ifa etmiyenler kaç sene tediye eyleme-
ımişler ise müddeti İatihkakiyelerinden o kadar sene tenzil olunduktan 
sonra bakî müddete göre 'tekaüt maaşına mazhar olabileceklerdir ve bu 
misi l lûlann eytamına maaş tahsisinde dahi aynı veçhile muamele icra 
kılınacaktır. 

Madde 47 — Tekaüt veyahut a i l e maaşına esas ittihaz olunan si
nini hİdematın bazıları aidat tevkifi uaud hükmüne girmemiş veyahut 
maaşlardan yalnız yüzde iki tevkifat icra kılınmış olan zamanlara te
sadüf eyliyecek olursa öyle zamanlarda dahi yüzde beş vermiş ola-
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bilmeleri için indejhesap tediyeye macbsr oldukları mebl&ğı ödeyin-
ciye kadar mütekaidin vcy» aile maaşlarından yâade 6Ki 4enril «Su
nacaktır. 

Madde 48 — Rntbei askeriye re makamı memuriyet ve sınırlarına 
muhassas maaştan fanla tafaauat a lanlar aldıkları tahsisatın aidatını 
tediye ey 1 ivecekler dir. 

Madde 49 — Tekaüt veyahut aile maaşlarının hesap ve tahsisi için 
ittihaz olunacak mikyas: Sunufn mahtelifei askeriye erkân ve ümera ve 
zâbitanının rütbelerine ve memurini kalemiyenin zatlarına ve ketebe 
ve mensubiai askeriyenin sınıf vs makamlarına m «hassas o l a» maaş
ların badieLtecil kalan miktarıdır. B i r memuriyet veya sınıfa nakil ve 

tâyin olunup da o memuriyet veyahut sınıfın tamamı maaşına nail ola
mamış olanların tekaüt ve aile maaşlarına erîrnırkta oldukları maaş mik-
va-î ittihaz ohmacaflctır, 

Madde 50 — ÎMuvazeneİ Umu mi ye i Maliyenin Tahsisatı Askeriye 
sütununda marakkarn maaşat yüzde beşi eriyle farkiyatmın mahalli 
teslimi Askerî Tekaüt {«iaresi Vetnesidir. 

Madde 51 — Tekaüt aidatını istihsal ve mahalli muayyenine isal 
ile mükellef olanlardan aidatı meabureyi zimmetine geçirenler emvali 
emiriyeyi zimmetine geçirenler gibi duçarı mücazat olmakla beraber 
emvali menkule ve gayrimenkul elerin in f »ruhtu veya maaşları «ula
şanının tevkifi suretiyle zimmeti mezbureyi ma faiz nakten tediye ev-
liyeceklerdir. Bu gibilerin zimmetlerini tediye etmeksizin vefatları vu
kuunda terekelerinden istifa tahtı İmkânda olmadığı halde ailelerine 
tahsis olunacak maaşatm hitamı tediyei zimmete kadar rub'u tevkif olu
nacaktır. 

Madde 52 — Bilcümle erkin ve ümera ve zâbİtan ve efradı cünu-
du cenabı mulûkâne iit memurin ve ketebe ve mansubini askeriyeye 

işbu kanunname ahkâmına tevfikan tahsis olunacak tekaüt maaşları 
Mekamı Vâlâyı Seraskeri ve Tophanei Âmire Müşoriyet ve Bahriye 
Nezareti Celileleri tarafların dan Umum Askerî Tekaüt Umuru Nesa-

retiyle bilmuhabere hâsıl olacak neticeye binaen bilistizan şerefsadır 

olacak iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi üzerine tahsis edilecektir. Ve 
Alüşmr ve rnumailevkimin piieterine *wij*c»k »**şdar ise keiftljk Ne

zareti Müşarümleyha ite bitornıhabere takarrür eyliyeeek neticeye gere 
Makamı Vâlâyı Seraskeri ve Tophanei Âmir* Müşütiyet ve Batlırifm 

Nezareti Celilelerince tahsis olunacaktır. Ve yalnız iadeten tahsis ve 



münakalei maaş mıt&iBeAmi Umum Askeri Tekaüt Umuru Ahaaretince 
icra Hıoacalrtır 

Madde 53 — Tekaüt maaşları tarihî iradei seni yeden ve aİJe 
maaşları «niiteveffaların yevmi vefatının ertesi günümden it&azen tah
sis ve İta kılınacaktır. 

M*Me M — Maluliyetlerin* binaen tekaüdü lâzungelenlere tahsis 
olunacak maluliyet maaşı kutan maaşından dun olacak olursa o gibv 
lere kıdem maaşı tahsis ve ita kılınacaktır. 

Madde 55 — Seferberlik ahvalinden dolayı tahsisi iktiza eden te
kaüt ve aile maaşları Hazinei CelİIece tesviye olunacağı 7 rebiyülevvel 
1323 ve 25 mayıs 1321 tarihli tezkerei sâmiye İle tebliğ buyuruian iradei 
seniyei hazreti hilafetpenahi ahkâmı celilesiyle dahi teyit ve kavanini 
varidatı sabıkai şehriyari hükmü tekit buyurulmuştur. 

Umum Mütekaidin ve Eytam ve Emmili Askeriye 
Umuru Nemaneti 

Madde 56 — Umum Mütekaidin ve Eytam ve Eramili Askeriye 
Umuru Nezareti tarafı eşrefi hazreti hilâfeCpenahiden müntahap ve 
mansup b i r nazır ile bir tetkik ve teftiş ve bîr muhasebe ve bir tahrirat 
heyetlerinden ve lüzumu kadar hademe ve saireden mürekkep olacaktır. 

Madde 57 — Tetkik ve teftiş heyeti: Makamı Vâlâyı Seraskeriden 
müntahap erkân veya ümerayı askeriyeden bir müdür ile kezalik Ma
kamı Vâlâyı Seraskeriden ve Tophaneİ Âmire Müşüriyet ve Bahriye 
Nezareti Celilerinden müntahap ümerayı askeriyeden birer âza ve tah
rirat kaleminden terfik ve tahsis edilecek bir kısmı $alU mümeyyizi ve 
iki sınıfı rabi kefcebesi ve iki mülâzimden ibaret bulunacaktır. 

Madde 58 — Muhasebe heyeti: Muhasebeci ve bir »uavûa ile icabı 
kadar şuabata tefrik edilmek üaere üç kısmı salfs mümeyyizi v« ÜÇ sı
nıfı evvel ve ü ç sııuiı s#ni ve altı sınıfı sal is ve on »ekiz sınıfı raj>i ke-
taheei v* on «akis: mülâzım ve bir veznedar ve üç veznedar muavini ve 
sifijrfı aa-lia g e b e s i n d e n bir jabaM memurundan ibaret olacaktır. 

Madde 69 — Tahr i ra t heyeti : Mektupgu ve tetkik ve W t i s hayati 
refakatine «ayin olunanlardan maada bir k u w e-alis mw**rY'm ve hit 
•rmıfı evvel va bir sınıfı saai ve har Mnılı sa lu ve VÇ « w ( ı rabi kete-
besiyle üç mülâzimden muratta oi*cakvw. 



Madde 60 — Tahrirat heyetinin bir şubesi -olan kayıt ve hıfzı ev
rak kalemi sınıfı evvelden bir müdür i le bir sınıfı salaş ve dört sınıfı 
rabi ve beş mülâzimden müteşekkil olacaktır. 

Madde 61 — Nazırın ve tetkik ve teftiş heyeti müntahalbesinin mu-
hassasatı mensup oldukları devaîrden tesviye olunacaktır. 

Madde 62 — Nazır ile tetkik ve teftiş heyeti müntaihabesinden ma
ada bilûmum memurin ve ketebe ve hademenin beş yüz yirmi sekiz bin 
kuruştan ibaret olan maaşı senevilerinin iki yüz yirmi bin kuruş ka<-
darının karşılığı zirde murakkam olduğu veçhile mevcutsa da üst tarafı 
olup karşılığı bulunmıyan üç yüz sekiz bin kuruş zirdeki nispet daire
sinde ,Nizamiye ve Tophane ve ıBahriye ve Jandarma bütçelerine ilâveten 
ve müceddeden tahsis olunarak oralardan dahi mah bemah Mütekaidini 
Askeriye idaresine verilecektir. 

Kadimen Müceddeden 
verilmekte zammolunacak 

olan olan Yekûn 

Dairei Umuru Askeriyeden 100.272 182.660 282.932 
Tophanei Amireden 20.208 36.811 57.019 
Dairei Bahriyeden 2L600 39.347 60.947 
Jandarmadan 27.000 49.182 76182 
Cüzdan bedelâtından 30.920 — 50.920 

220.000 308.000 528.000 

Madde 63 — Nezaret dairesine mütaalHk her nevi masarifi müte
ferrika cüzdan bedelâtının maaşa karşılık ittihaz olunan miktarının ba
kiyesinden sarfolunup mütekaidin ve eramil ve eytam maaşı karşılığı 
olan sunufu varidattan Nezaret Dairesi masarifine kat'en ve katıbeten 
bir akçe sarf ve istimal olunamıyacaktır. 

Madde 64 — Umum Mütekaidin ve Eytam ve Eramil i Askeriye 
Umuru iNezareti devairi selâseİ askeriyenin bir şubesi ve memurin ve 
ketebe ve hademesi de devairi mezburenin mensubini olduklarından 
devairi mezkûre kalemlerinde münhalât zuhur ettikçe 'Nezaret ketebesi 
dahi müsabaka imtihanlarına duhul hakkını haiz olacak ve devair ke-
tebesinin »Nezaret aklanıma ve 'Nezaret ketebesinin devair aklâmma İn
tihap küttabı askeriye komisyonları marifetiyle bilimtihan nakil ve 
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terfileri icra kılınacaktır. Binaenaleyh 'Nezaret ketebesinin tertibatı ahi-
reye göre Dairei Askeriye İntihabı Küttap Komisyonunca Nezareti 
Riiesayı aklâmide 'hazır oldukları halde s un uf a taksimatı bil icra kün
yeleri devairi sairei askeriyede dahi mukayyet bulunacaktır. 

Madde 65 — Tetkik ve Teftiş Heyeti Umum Mütekaidin ve Eytam 
ve Eramil i Askeriye Umuru Nezaretinin kâffei mesalihinİn sureti dai-
mede tetkik ve teftiş ve nizamname ahkâmının tamamen icrasını temin 
vezaifiyle mükellefi olduğundan. 

Evvelen — Yeniden tahsis olunacak mütekaidin ve eytam ve eramil 
maaşları evrakının usulüne muvafık ve tahsisi maaşa kâfi her nevi iza
hat ve tafsilâtı matlubeyi cami ve nizamname ahkâmına mutabık olup 
olmadığını tetkik edecek ve evrakı mevcude üzerinde muharrer malû
mat ve tetkikat kanaati vicdaniye husulüne gayri kâfi olduğu halde 
vesaiti mevcudesiyle başkaca ve sureti hafiye ve aleniyede icravı tah
kikat eyliyecektir. 

Saniyen — 'Nezaretin maaş ve masarifi merkeziyesinin tezayüdünü 
müstelzim esbabın men'İne ve tekaüt ve eytam ve eramil maaşatı ye-
kûniyle varidat ve muhassasatın tevazünü vesailinin istikmaline ve be
her sene muntazaman tesviyei maaş için şehri man hululünden mukad
dem tertibi havalât ve aleddevam takibi muamelât ile celbi mürettebat 
vesaitinin istihsaline dikkat ve itina eyliyecektir. 

Salisen — Mürettebattan celhblunan mebaliğle Dersaadet'te müte
kaidin ve eytam ve eramile ne zaman ve ne suretle maaş tevziine mü-
baderet olunabileceğine dair tertibatı lâzİmeyi İfa ederek ba muhtıra 
Makamı Nezarete beyan ve inba edecektir. 

Rabian — Ashabı maaşın mevcudiyet ve hüviyetlerini tâyin etmek 
üzere «enede iki defa usulen icrası mûtat olan yoklama zamanlarının 
gayri evkatta vefat eden veyahut hakkı maaştan nİzamen sakıt olanlara 
vesaiti lâzime ile bittahkik fazla maaşlar verilmemesine ve bittazammun 
Tekaüt İdaresinin zarardan vikayesine ihtimam edecektir. 

ıHamisen — Taşralarda dahi mütekaidin ve eytam ve eramili as
keriye maaşlarını muntazaman tesviyeye kâfi] esbap ve vesaiti Umum 
Askerî Tekaüt Umuru Nezaretinin muavini mesabesinde olmak üzere 

vılâyat ve elviyede teşkil edilecek komisyonlar marifetleriyle istihsal 
eyliyecek ve ashabı maaşın evkatı muayyenesİnde yoklamasını icra et
tirecektir. 
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Sadisen — Mahlfil olacak rn a aşları işbu nizamnamenin tahdit ey-
hediği usul dairesinde İcrayı tahkikattan sonra eytamı saireye münakale 
ettirecektir. 

Madde 66 Umum Mütekaidin ve Eytam ve Eramili Askeriye 
Unruru Nezaretİnce fasıl ve tesviye olunamıyan mesaiih Makamı Vâlâyı 
Seraskerİde mün'akit Meclisi Rüesayı Askeriye marifetiyle fasıl vetes-
viye olunacaktır. 

Madde 67 — Umum Mütekaidin ve Eytam ve Eramili Askeriye 
Umuru Nezareti Dairesinde mütekaidinden bir müdür İle devairi as
keriyeden memur birer kanun ve üçer nefer çavuş bulunacak ve daire
nin zaptü raptîyle intizamını muhafaza için Zaptiye Nezareti Celilesİn-
den bir çavuş İle beş jandarma neferi ve b i r komiser ile bir polis neferi 
tâyin olunacaktır. 

Vilâyet ve çiviye memkizinde müteşekkil Mütekaidini Askeriye 
Umuru Komisyonları 

Madde 68 — Vilâyatı Şahanede mukim askerî mütekaidin ve eytam ve 
eramili maaşlarının temini intizamı tediyatına müteallik kâffei mua
melât ve takibatı icra eylemek üzere merakisi vilâyat ve elviyede ve in-
delicap kazalarda birer mütekaidini askeriye umuru komisyonları bu
lunacaktır. Bu komisyonların reisleri oralarda bulunacak ferik veyahut 
mirliva veya miralay veya kaymakamlardan ve azaları dahi jandarma 
ümera ve aâbitaniyle mahallî meclisi idaresi âzasından müntahap birer 
zattan ibaret olacaktır. 

Madde 69 — Taşra mütekaidini askeriye umuru komisyonları ma-
hallerindeki mütekaidin ve eytam ve eramili askeriyenin bir senelik 
maaşları karşılığı olan havalâtı vaktiyle celbettirerek bu havalâta mah
suben beher mah mütekaidin ve eytam ye eramÜİ mumaileyhim maaş
larını tesviye ve tevzi ettirecek ve bu bapta vülât ve defterdar ve mu
tasarrıf ve muhasebecilerle bilmüzakere maaşların tedahüle kalmamasını 
müstölzem esbabı istihsal ve istikmal eyliyecek ve Merkezi Saltanatı 
Seniyede mukim mütekaidin ve eytam ve eramili cünudiye maaşlarının 
karşılığı olup mahbemah alay ve taburlara tahakkuk eyliyecek yüzde beş
ler ile farkı muhassasatı muhtevi olarak kıtaatı askeriye canibinden tanzim 
edilecek esnedatı mahsusa yı olbaptaki talimatı saniyenin sekizinci mad
desi ahkamına tevfikan her ayın son gününde mal sandritlarnıa- tealini 
ettirip .bu senedata mabsusayı tanzim «den kıtaata maaş namına akçe 
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tediyesine mübaşeret etmeden akdem ve en evvel senedatı mezbure muh
teviyatını tediye ettirerek mal memurları marifetiyle bersabİk postaya 
tevdian Dersaadet'e irsal ettirecektir. 

Madde 70 — Her malh devr ve tamam olup da o aya mahsuben 
mal sandıklarından maaş namiyle vukubutacak ilk tediya-tın mutlaka 
ve behemehal yüzde beş ve farkı muhassasat olmak lâzımgeleceğinî 
gerek memurini maliyeye ve ıgerek Mütekaidini Askeriye Umuru Vez
nesinden müstefit olan erkân ve ümera ve zâbitan ve mensubini cünu-
dİyeye ifham ederek bunların bieyyihal tediyesiyle ba posta veyahut 
bank ceki olmak üzere Dersaadet'e irsaline iktam ve itina eyliyecektir. 

Madde 711 — Nezaretin Dersaadet maaşatı karşılığı olmak üzere 
viliâyattan müretiep haftalıklarım ve taşrada tediye olunan mütekaidin 
ve eytam ve eramil maaşlarından tevkif olunan yüzde beşlerle zİmematı 
emiriyeye mahsuben vukubulaıı mevkuf atı dahi mal memurları mari-
fetleriyle i rsal ettirecektir. 

Madde 73 — Bilûmum mütekaidin ve eytam ve eramili askeriye 
maaş ve havalelerine mütaallik emvali vilâyatta bîr gûna ilişik kalma
masına iktam ile beraber mal memurlarının hini infisallerinde devri 
hesap mazbatalarını ve meclisi idarelerce tanzim ve tahtımı mûtat olan 
tebriyeı zimmet varakalarını işbu komisyonlar dahi tahtım eyliyecek-
lerinden mütekaidin ve eytam ve eramili mumaileyhim maaşlarından 
ve Tekaüt Umuru 'Nezareti havai âtı tediyatmdan dolayı emsaline naza
ran bir gûna ilişik varsa mazbata ve varakai mezbureye o ilişiği der
kenar ile tahtim edeceklerdir. 

Madde 73 — işbu komisyonlar kendi dairei memuriyetleri dahi

linde mukim mütekaidin ve eytam ve ersmili askeriyeden vefat eden

lerle nizamen hakkı maaştan sakıt olanları daima tahkik ve taharri ey-

liyerek bu gibilerin maaşlarını kat'ettirecek ve hâmil oldukları cüzdan 

ve beratları istihsal ile Mütekaidini Askeriye Umuru Nezaretine irsal 

edecektir. 

Madde 7>l — Senede iki defa mart ve eylül aylarında icrası mûtat 

olan yoklamaları her bir redif taburu dairesine isabet eden mütekaidin 

t e eytam ve eramilin tahkiki hüviyet re mevcudiyetleri o tabur meclisi 

marifetiyle icra olunmak üzere ifa ettirecek ve olbapta istihsal olunan 
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yoklama İlmühaberlerini nümunei mütfehazesine (ev/İkan tanzim olu
nacak cetveller i le maan Makamı Nezarete gönderecektir. 

Umum Mütekaidin ve Eytam ve Enpmili Askeriye Umuru 

Cesaretinin sermayesi âtideki 

menabiden müritte p tir 

1 - Hazinei Celİleden maktuan muhassas olan yirmi sekiz milyon 
dokuz yüz altı bin üç yüz yirmi yedi kuruş. 

2 - Berrî ve bahrî bilcümle erkân ve ümera ve zabıtan ve memu
rin ve ketebei aklâmj askeriye ve mensubini oünudiye maaşatının yüzde 
beşleriyle bunların terfii rütbe ve maaş ettikçe ilk bir aylık farkı mu-
hassasatları 

3 - Memurin ve ketebei aklâmı askeriyenin eyyamı hâliye ve kıs
telyevm maaşatı 

4 • Mütekaidin maaşlarının yüzde beşleriyle yüzde beş tevkifi 
usul hükmüne girmemiş olan yamanlardan kalma aidattan borçlu olan
ların maaşlarından usulen tevkif kılınacak yüzde on 

5 - Berrî ve bahrî bilûmum erkân ve ümera ve zabıtan ve men-

subini askeriyenin tayınat bedelâtı yüzde beşleri 

6 - Ceride ve Mekâtibi Askeriye ve Dairei Umuru Bahriye matba

alarının gayri ez masrafı hâsılatı safi yel er i 

7 - Nizamiye ve Tophane ve Bahriye ve Birinci ve İkinci Fırkai 

Hümayunlar ile taşra Orduyu Hümayunları merkezlerinde ve Jandarma 

Dairesinde bulunan bilcümle .fresbilât sandıklarının ma temettüat mev

cudu hâzırların»! binnispe nakit ve senetlerinin iki $ülü>ü 

8 • Bundan böyle de mezkûr sandıkların her beş sene nihayetinde 

seneden ve nakten teraküm edecek temettüatı umumİyelerinin nısfı 

9 - Tayınat istihkaklarının terkimİne mahsus ve tayınat pusulaları 

namiyle mâruf varakaların ashabına hint İtasında bir nefer tayını müs

tesna olmak üzere kolağasıya kadar olan rütbe ashabından beher varaka 

için alınacak yirmişer para ve binbaşıdan miralaya kadar meraüp asha-
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bmdan alınacak otuzar ve mirlivadan yukarı erkânı askeriyeden alınacak 

ellişer para varaka pahası 

10 - Bilûmum deviri askeriye ve orduyu hümayunlar veznelerinden 

tediye kılınacak maaş ve harcırah için muhasebe kalemlerinden yazı

lacak suretler muhteviyatının binde biri nispetinde alınacak varaka 

pahası 

11 - Mubayaa t esmanını -havi tüccar ve müteahhitler yedlerine ve

rilecek ve muhteviyatı binden on bin kuruşa kadar olacak olan se-

nedatı mahsusa ve sureti varakalar için beher binde bir kuruş ve on 

binden yüz bine kadar yazılacak o misillû varakalar için de on binden 

üst taraflar için binde yirmi para ve yüz binden yukarı olanlara da 

yüz binden yukarısı için beher binde beş para kıymet takdir olunarak 

tüccaran ve mütaahhidandan bu suretle istihsal olunacak varaka pahası 

12 - Askerî Tekaüt idaresinden ashabı maaş yedlerine verilmekte 

olan cüzdanlar için on kuruştan ziyade maaş alanlardan şahıs başına 

beher sene alınmakta olan bir kuruş cüzdan bedeli 

13 - Dairei Umuru Askeriyeden kadimen muhassas olan yüz bin 

iki yüz yetmiş iki ve müceddeden tahsis olunacak olan yüz seksen iki 

bin altı yüz altmış ki ceman iki yüz seksen iki bin dokuz yüz otuz iki 

ve Daİrei Umuru Bahriyeden kadimen muhassas olan yirmi bir bin 

altı yüz ve müceddeden tahsis olunacak olan otuz dokuz bin üç yüz 

kırk yedi ki ceman altmış bin dokuz yüz kırk yedi ve Tophanei Âmi-

reden kadimen muhassas olan yirmi bin iki yüz sekiz ve müceddeden 

tahsisi Iâzımgelen otuz altı bin sekiz yüz on bir ki ceman elli yedi bin 

on dokuz ve Dairei Umuru Askeriye şuabatından olan jandarma daire

sinden kadimen muhassas olan yirmi yedi bin ve müceddeden tahsis 

olunacak olan kırk dokuz bin yüz seksen üç ki ceman yetmiş altı bin 

yüz seksen üç kuruşun beher mah aklâm suretleri yazıldığı sırada mik

tarı şehrisine birer kıta suret yazılıp Askeri Tekaüt İdaresine verilmek 

ve aklâm ketebesine maaş verildiği zaman tediye olunmak üzere ceman 

dört yüz yetmiş yedi bin seksen kuruştan ibaret olan muhassasatj mak-

tuai seneviye 
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14 • Umum Mütekaidini Askeriye Nezaretine ihsan buyurulacuk 

bazı imtiyazat 

15 - Bilûmum erkân ve ümera ve zabıtan ile memurin ve mensu-

bini sairei askeriyeden vefat edenlerin müddeti medide İcra edilecek 

taharriyat ve tetkikat neticesinde mahal.lt itası bulunamıyan güeeşte 

matlubat ve metrukâtı 

Vakti hazere mahsus tekaüt ve aile maaşları 
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Kuruş 

Müşür 13.300 6J750 4.050 7 m 5.000 9.000 
Birinci ferik 9J000 4 5 0 0 2.700 6.000 4.500 6.000 
Ferik 5.400 12,700 1.620 4.500 2.700 3.600 
Mirl iva 3.600 u m 1.080 3.00Q Iİ.800 2.400 
Miralay \ m 900 510 1.500 900 1.200 
Kaymakam 1.125 562,5 337 937,5 562,5 749 
Binbaşı 900 450 270 750 450 600 
Alay emini ve imamı 750 375 225 625 375 500 
Alay kâtibi 625 312,5 187,5 520 3123 416 
Kolağası 600 300 180 500 300 400 
Tabur kâtibi 416 208 124,5 345 207,5 276 
Yüzbaşı 400 200 120 332£ 200 265 
Yüzbaşı vekili 350 175 105 290 175 232 
Mülâzimi evvel ve imam 300 150 90 250 150 200 
Mülâzimi sari i 250 125 75 205 125 164 

İşbu cetvelde murakkam tekaüt maaşatını hesap için ittihaz olun
muş olan usu-!: sinini hizmeti maaşı adliye zarp ve hâsılı zarbı altmışa 
taksim etmekten İbarettir. Bu suretle hesap olunmuş tekaüt maaşının 
üç humsu aile maaşıdır. 

http://mahal.lt
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N o : 9 5 — R e s m i D a m g a K a n u n u 

25 zilhicce 1323 ve 6 şubat 1321 

M E V A D D I U M U M Î Y E 

Madde î — Damga resmi işbu kanunda muharrer bulunan ve liec-
lil ihticaç Jbraz olunabilecek olan evrak ve senedat İle ilânata mahsus 
tekalifi Devlettendir. 

Damga resmine tâbi evrak ve senedat mahiyetinde bulunan ve 
onların makamına kaim olacak olan şerhler dahi aynı resme tâbidir. 

Madde 2 — Damga resmi iki kısımdır: 
B i r i resmî maktu olup evrak ve senedat ve ilânatm nevi ve mahi

yetlerine göre tarhedilmiştir. Diğeri resmi nispîdir ki evrak ve senedatta 
muharrer meblâğ ve kıymete göre istîfa edilir. 

Madde 3 — Damga resmi; evraka pul i l s ah ve mesağı kanunî olan 
ahvalde fevkalâde damga vaz'ı veyahut makbuz itası suretiyle istîfa 
olunur. 

Madde 4 — Damga resminin istifası Düyunu Umumiyei Osmaniye 
Varidatı Muhassasa İdaresine aittir. 

Resmi damga pulu Dersaadet ve Vilâyatı Şahanede Düyunu Umu
miye İdaresi memurları ve İdare tarafından mezun pul bayileri mari
fetiyle beyi ve füruht olunur. 

Fevkalâde damga vaz'ı muamelesi münhasıran Dersaadet'te ve 
makbuz itası suretiyle istifayı resim dahi Dersaadet ve Vilâyatı Şaha
nede İdareİ mezkûre memurlarına mevdudur. 

Gerek bilâ ruhsat resmi damga pulu füruhtunu itiyat edenlerden 
gerek ruhsatı resmiyeyi hâiz olup pulları kıymeti muayyenelerinden 
fazla fiat i le satanlardan cezayı nakdî olarak üç Osmanlı lirası ve te
kerrürü halinde altı Osmanlı lirası alınır. 

Madde 5 — Damga ve pulları taklit veya sahtekârlık suretiyle 
tağyir edenler ve ettirenler ve taklit veya tağyir edilmiş damga ve pul
ları bilerek satanlar ve sattıranlar hakkında Ceza Kanunnamei Hüma
yununun yüz kırk dokuzuncu maddesinin fıkrai ulâsı hükmüne tevfikan 
on seneden ziyade olmamak üzere muvakkat kürek veyahut kalebentlik 
cezası hükmolunur. 

T . ı c. • r. H 
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Taklit veya tağyir edilmiş oları damga ve pul lan bilerek kulla
nanlar ve iptal olunmuş pul lan bilerek kullananlar ve satanlar birinci 
defası için beş Osmanlı lirasından etli Osmanlı lirasına kadar cezayı 
nakdîye ve tekerrürü halinde Ibir haftadan bir ava kadar Ihapse ve iki 
kat cezayı nakdîye mahkûm edilir. 

Madde 6 — Gerek devairi resmİyeden efrada, gerek efrat tarafın
dan devairi resmiyeye ita olunacak bilcümle senedat ve evrakı sairenin 
tâbi olduğu- damga resmi efrat tarafından tediye edilir. 

Efradın yekdiğerine vereceği senedat ve evrakı sairenin damga res
mini mümrileri ifaya mecburdur. Ancak makbuz ve ibra senedatiyle 
ibrayı mulazammın evrakın damga resmi senedat ve evrakı mezkûreyİ 
ahzeden ve sigorta mukavelenameleriyle anlann makamına kaim ola
cak senedat ve evrakın damga resmi dahi srgorta ücretini ila eyliyen 
taraftan tesviye olunur. 

Efrada ait nakliyat için demiryol kumpanyaları tarafından veri
lecek veyahut alınacak evrak ve senedatın damga resmi efrat tarafından 
ifa kılınır. Devairi resmiye münakalâtına dair olan evrak ve senedatm 
damga resmîni fıkrai ulâ mucibince mezkûr kumpanyalar tesviye ede
cektir. 

llânat her kimin nam ve hesabına olur ise olsun damga resmî 
onları tevzi veya teşhir ettirenler tarafından tediye olunur. 

Memalikf ecnebiyede veya Memadiki Şahanenin işbu Kanun hükmü 
cari olmıyan mahallerinde tanzim edilen evrak ve senedat Kanunu mex» 
burun cari olduğu mahallerde istimal olunduğu surette bermucibi ka
nun damga resmine tâbi olacaktır. Resmi mezbur evrak ve senedatı mez
kûreyİ ilk İstimal edenler tarafından ifa kılınacaktır. 

'Efrat tarafından düveli ecnebiye sefaret ve konsoloshanelerinde 
akit ve taati veya mezkûr sefaret ve konsoloshanelerce kabul olunan ev
rak ve senedat Devairi Hükümeti Seniyeye ibraz edildiği zaman mübrizi 
damga resmini İfaya mecburdur. 

Mümzisinin veya muhatabının ademi mükellefiyeti itibariyle damga 
resmine tâbi olmıyan evrak ve senedatı ticariye resmi mezbur ile mü
kel lef olanlar tarafından füruht olunduğu takdirde resmi damgaya 
tâbi olur. İşbu resim ilk füruht muamelesini icra eden şahsı mükellef 
tarafından tediye kılınır. 

Madde 7 — Evrak ve senedat ve İlânata vazedilen imaanın taaddüdü 
damga resminin tekerrürünü istilzam etmez. Ancak resmi maktua tâbi 



olujj esması mütaaddidenin imzasını muhtevi bulunan makbuz ve ibra 
senedatmın damga resmi adedi imzaya göre alınır. Şu kadar ki bir da-
irei resmiye veya bir şahıs veya bir şirket namına olarak senedatı mez-
bureye vazedilen müteaddit imzalar bir imza hükmünde tutulur. 

ıResmi nispîye tâbi olup eşhası mütaaddidenin imzasını muhtevi 
bulunan makbuz ve ibra senedaünda her imza sahibine ait olan Masa 
ayrıca tâyin edilmiş ise damga resmî her hissei muayyene nispetinde 
ayrı ayrı tediye olunur. 

Mukavelenameler ile mütaaddit nüsha olarak tanzim olunan sair 
senedat ve evrakın her nüshası başka başka damga resmîne tâbidir. 

Madde 8 — Taahhüdü havi bir varakada yekdiğerine merbut ve 
bir asıldan müteferri muamelâtı müteaddide münderiç bulunduğu haldp 
resmi damga en ziyade resim istifasını istilzam eden cihet üzerinden 
tahsil olunur. Ancak muamelei asliyenin âkillerinden gayrı bir şahsın 
inzimam eden taahhüdü ayrıca resme tâbi olur. 

Muamelât yekdiğerine merbut olmayıp da tamamen ayrı ve müs
takil olur ise her muamele için nev'ine göre başka başka resim alınır. 

F A S U E V V E L 

R e s m i m a k t u 

Madde 9 — Resmi maktua tabi olan evrak ve senedat ve ilânalt 
berveçhizir beyan olunur: 

Kuruş Pa ra 

1 — Maden imtiyazı fermanları 200 — 

2 — Kefalet akçası olraıyan imtiyaz fermanları 100 — 

3 — Kefalet akçası olan imtiyaz fe rmanla» ; 

Kefalet akçasının beher yüz kuruşu için — 20* 

4 — ihtira beratları 20 — 

5 — Maden işletilmesine mahsus olarak verilen tezkere 

ve ruhsatnameler 25 — 

6 — Maden taharriyatı ruhsatnameleri 20 — 

1 — Taşocakları ruhsatnameleri 5 — 

6 — Alâmeti farika ilmühaberleri W — 
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Kuruş Para 

9 — 1, 4, S, 6, 7 ve 8 numaralarda muharrer ferman ve 
berat ve ruhsatname ve ilmühaberlerin muhteri ol
dukları hukukun tamamen veya kısmen ferağı 
muamelesi asıllarından alınan damga resminin 
nısfına tabidir. — — 

10 — Fabr ika ve matbaa ve sair müessesatı sınaiye ih
dası için ita olunan ruhsatnameler 100 — 

•11 — B i r imtiyazın istihsali zımnında devairi resmiyeye 
ita olunan itibarı malî şahadetnameleri 10 —• 

12 — Devairi resmiye İle ashabı imtiyaz beyninde ta-
ati olunan imtiyaz mukavelename ve şartname
lerinin her nüshası 100 — 

13 — Anonim şirketleri sermayesinin tamamı imza olun
duğuna ve yüzde onunun veya daha ziyadesinin 
ftediye kılındığına dair müessesatı maliyeden ve
rilen beyannameler 50 — 

14 — Anonim şirketleri nizamnamei dâhililerinin Hü
kümetçe kabul ve tasdik edilmiş olan nüshaları
nın her biri 50 — 

•35 — Şirketlerce mevkii tedavüle çıkarılacak hisse se-
nedatına ve tahvilâta talip olanlar tarafından ta
lebi havi ita edilecek varakalar (BuIIetin de sus-
cription) 1 — 

ilö — Bilcümle emlâk ve arazinin ve müsakkafat ve müs-
tagallâtı mevkufenin tasarruf senedatı: 

ilki bin kuruşa kadar kıymeti havi olanlar — W 
i k i bin kuruştan yukan beş bin kuruşa kadar kıy
meti havi olanlar — 30 

Beş bin kuruştan yukarı on bin kuruşa kadar kıy
meti havi olanlar 1 — 

On bin kuruştan yukarı elli bin kuruşa kadar kıy

meti havi olanlar 3 ~~ 

El l i bin kuruştan yukarı kıymeti havi olanlar 5 -~ 
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Kuruş P a r s 

Resmi damıga pulu ilk verilecek senede ilsak edilir. 
{Muvakkat senede ilsak edildiği halde senedi haka
nı ye tekrar pul ilsak olunmayıp damga resminin 
evvelce istifa kılındığı işaret ve resmî mühür ile 
tasdik olunur. 

17 — Meblâğı muayyeni havi oîmıyan taahhüt senedatı 2 — 

,(Meblâğı muayyeni havi olanlar resmi nispiye tabidir) 
(Muafiyatın 26 ncı numarasına müracaat) 

18 — Meblâğı muayyeni havi olmıyan mukavelenameler 10 — 

19 — istikrazı veya ikran deyni mutazammın olanlardan 
maada meblâğı muayyeni havi mukavelenameler: 

On bin kuruşa kadar olanlar 3 — 

On bin kuruştan yukarı yirmi beş bin kuruşa ka
dar olanlar 5 — 

Yirmi beş bin kuruştan yukarı elli bin kuruşa ka
dar olanlar 10 — 

Ell i bin kuruştan yukarı yetmişbeşbİn kuruşa ka
dar olanlar 15 ~ 

Yetmiş beş bin kuruştan yukarı yüz bin kurusa ka
dar olanlar 20 — 

Yüz bin kuruştan yukarı yüz elli bin kuruşa kadar 
olanlar 30 — 

Yüz elli bin kuruştan yukarı olanlar 50 — 

|(îstikrazı veya ik ran deyni mutazammın olanlar 
resmi nispiye tabidir) 

(Muafiyatın 2 nci numarasına müracaat) 

20 — icar ve isticar mukavelenameleri; 

Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mec

muu iki bin kuruşa kadar olanlar 1 — 

Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mec

muu iki bin kuruştan yukarı beş bin kuruşa kadar 

olanlar 2 — 
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Kuruş Para 

Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mec-
ımuu beş bin kuruştan yukarı on bin kuruşa kadar 
olanlar 3 

Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mec
muu on bin kuruştan yukarı yirmi beş bin kuruşa 
kadar olanlar 5 

Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mec
muu yirmi beş bin kuruştan yukarı elli bin kuruşa 
kadar olanlar 10 -— 

Müddeti mukaveleye nazaran bedeli İcarın mec
muu ell i bin kuruştan yukarı yetmiş beş bin kuru
şa kadar olanlar 15 — 

Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mec
muu yetmiş beş bin kuruştan yukarı yüz bin ku
ruşa kadar olanlar 20 — 

AÎÎİddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mec
muu yüz bin kuruştan yukarı yüz ell i bin kuruşa 
kadar olanlar 30 — 

[Müddeti mukaveleye nazaran bedeli icarın mec
muu yüz elli bin kuruştan yukarı o lanlar 50 — 

21 — Meblâğı muayyeni havi olmıyan vasiyetnameler 80 — 
(Meblâğı muayyeni havi olanlar resmi nispiye tabidir) 

'(Muafiyatın 83 üncü numarasına müracaat) 

22 — Kırk bin kuruştan yukarı meblâğı havi olan kefa
let senedatı 2o — 

(Kırk bin kuruş veya ondan dun meblâğı havi 
olanlar resmi nispiye tabidir) 

(Muafiyatın 6 . 2 3 v e 3 6 n c ı numaralarına müracaat) 

23 — Resmen icra edilecek müzayede ve münakaşa es
nasında pey sürenler tarafından gösterilecek kefil
lerden alınacak senedatı muvakkate 1 ~" 

24 — Meblâğı muayyeni havi olmıyan kefalet senedatı 10 



Bunlardan kefaleti nefsiye senedatiyle maaşı beş 
yüz kuruş veya ondan dun olan memurin ve müs
tahdeminden alınacak kefaletnameler 

I(Muafiyatın 23 üncü numarasına müracaat) 

Rehin için mÜrteh'in tarafından verilen senet 
(Muafiyatın o ncı numarasına müracaat) 

Mal i merhun veya mahcuzun şahsı salise tevdiinde 

alınacak senet ile iare senetleri 

Muvazaa senetleri 

Çekler i le hini ibrazında havi olduğu meblağın 
tediyesi meşrut olan poliçeler ve rÖtretler 

;(Muaf iy atın 5 inci numarasına müracaat) 

Kredi mektupları : 

On bin kuruşa kadar olanlar 

On bin kuruştan yukarı elli bin kuruşa kadar 
olanlar 

lElli bin kuruşu mütecaviz olanlar 

Depozito ilmühaberleri ve hini İbrazında tediyesi 
'lâzımgelip faiz getirmiyen sandık bonoları : 
Yüz kuruşa kadar meblâğı «at ık «tanlar 
Yüz kuruştan yukarı beş yüz kuruşa kadar meb
lâğı natık olanlar 

Beş yüz kuruştan yukarı 'bin kuruşa kadar meblâğı 
ınatık olanlar 

B in kuruştan yukarı meblâğı natık olanlar İle meb
lâğı muayyeni havi olmıyan depozito ilmühaber-
ileri 

Erbabı ticaret ve sanat ile banker ve sarrafların 
kabız ve ibrayı havi ölmıyarak ita eyledikleri he
sap pusulaları ve faturalar 

(Muafiyatın 52 nci numarasına müracaat) 

Hesabı cari varakaları 

Hesabı cari cüzdanları 
(Muafiyatın 80 inci numarasına müracaat) 
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34 — Hisse senedatı sahiplerinin esamisini ve senedatı 
mezk ürenin devir ve bey'ini havi olan defterlerin 
her sahifesi — (10 

35 — Kambiyo veya her nevi esham ve tahvilât ve hisse 
senedatı iştirasına veya füruhtuna dair bordrolar — 20 

36 — Esham ve hisse senedatı ve tahvilât kuponlarının 
numara bordroları — 20 

(Muafiyatın 84 üncü numarasına müracaat) 

37 — Borsa mubayaacıları tarafından tertip olunan 
fiat cetvelleri — 20 

38 — K on i şmentol ar ve nakliye kaimeleri (letr dÖ vu-
vatür) beher nüshası 1 — 
(Muafiyatın 53 ve 79 uncu numaralarına müracaat) 

39 — Arabacı ve emanetçi ve mekâri gibi nâkiller ta

rafından nakledecekleri nukut ve eşyanın kendi* 
ilerine teslim edildiğini havi verilecek bilet ve se
netler — 20 

(Muafiyatın 53 ve 79 uncu numaralarına müracaat) 

40 — Demiryol barnameleri 1 — 

41 —> Eşyanın irsal veya teslim olunmasını mutazam-
mın olan ordinolar — 10 

(Muafiyatın 85 inci numarasına müracaat) 

43 — Yolcuların ve yolculara mahsus eşyanın ücreti nak
liyesine dair biletler : 

Yüz kuruşa kadar olanlar — 10 

Yüz kuruştan yukarı — 20 

(Muafiyatın 52 nci numarasına müracaat) 

43 — Navul mukavelenameleri 2 — 

44 —• Nizamen gümrük idarelerine itası mecburi olup 
gerek İdarelerde kalacak gerek iade kılınacak mu-
saddak manifesto nüshaları 3 — 

45 — Acentalar veya vekilleri marifetiyle sefainden ces
te ceste gümrüğe getirilen eşya listeleri — 10* 



Gümrük ambarlarına ithal edilmiyen eşya için 
acenia veya vekilleri tarafından ashabına verilen 
listeler 

Vukuatı bahriye raporları (pruva di îorlöne) 

Sigortalar için tanzim kılınan muvakkat beyan
nameler 

16 ncı ve 17 nci maddelerde muharrer olanların 
gayri sigorta avönanları 

Sigortalar hakkında tanzim olunan tahkimnameler 

Hakem ve ehli hibre tarafından sigortalar için tan
zim kılınan raporlar : 

üz liraya kadar tâyin kılman tazminat için 

Yüz liradan yukarı beş yüz liraya kadar tâyin kı
lınan tazminat içîn 

Beş yüz liradan yukarı fâyin kılman tazminat için 

Rikâbı Şahaneye takdim olunan arzuhaller 

Devair; resmiyeye verilen arzuhal ve takrir ve tez
kere ve lâyiha ve muhtıra ve müzekkere ve beyan
name ve ihbarnameler 

(Muafiyatm 16, 21. 22. 25, 33, 43. 44. 63 ve 86 ncı 
numaralarına müracaat) 

Mezuniyet ve tahvil ve becayişi memuriyet ve talebi 

tekaüde mütaallik istida ve istifanameler 

Haciz istidanameleri 

Tahr i r ve tanzim edilen veya şifahen tescil ettiri

len vekâletnameler : 

Hususi olanlar 

Umumî olanlar 

ı((Muafiyatın 6 ve 38 inci numaralarına müracaat) 

Mahakira ve mecalisin umuru hukukiye ve ticari-' 
yeye dair olan celpnameleri 

Mahakimi şer'iye müraselâtı 
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59 — Protesto ve ihtarnamelerle cevaplan ve bunların 
suretleri 3 — 

60 — Kıyemi emlâkin veya bedeli icarın veyahut vergi
lerin takdir veya tadili hakkında alâkadaran tara
fından vukufenlacak müracaat üzerine muhammin
lerin ita edecekleri raporlar 5 — 

(Muafiyetin 34 üncü numarasına müracaat) 

#L — Hat ve hâlemin tetkiki veya münaziünfih-in keşif 
ve muayenesi zımnında makak imce ita olunan ka
rarnameler ve tâyin edilen naiplerin verecekleri 
ıraporlar ve bilcümle ehli hibre raporları ve bun
ların tarafeyne tebliğ edilecek suretleri 3 — 

62 — Tahkimnameler ve sulhnameler ve mümeyyiz ra
porları ve konkordatolar ve mahakime ibraz olu
nacak bilançolar 20 — 

63 — Şûrayı Devlet ve alelûmum mahakim ve mecalis 
ve hey'atı resmiyenin muayyen bir meblâğı Kavi 
ol m ly arak efrada ait olan mazbata ve ilâm ve hüc-
cetleriylekararnameleri ve hakemlerin bir meblâğı 
muayyeni havi olmıyan kararları 10 — 

ı(Meblâğı muayyeni havi olanlar resmi nispiye tabidir) 
(Muafiyetin 9, 12, 13, 14, 22, 30, 34, 40, 41 ve 42 nci 
numaralarına müracaat) 

64 — Kırk bin kuruştan yukarı meblâğı havi olup itiraz 
veya fesih veya nakz veyahut sair esbabı kanuni-
yeden dolayı aynı mahkemeden tekrar ita edilecek 
ilâm ve hüccetler ÎÖ — 

Krrk bin kuruş veya ondan dun meblâğı havi olan
lar on birinci maddede tâyin edilen resmi nispinin 
nısfına tabidir. 

65 — Kura ihtiyar meclislerinin meblâğı muayyeni havi 
olmıyan ve efrada ait bulunan mazbataları I — 
(Meblâğı muayyeni havi olanlar resmi nispiye 
tabidir) 



Bilûmum mütekaidin ve mazulîn ve eytam ve era-
mile tekaüt ve mazuliyet »andıklarından beş yüz 
kuruştan ziyade maaş tahsisi kararı katisini havı 
mazbatalar 

(Mu a fiyatın 40 ve 41 İnci numaralarına müracaat) 

Emvali 'gajTİmenkuledten maada terekeleri îkİ bin 
kuruşa balîğ órmlyanía-nn eytamı hakkındaki ve
sayet hüccetleri 

Nafaka hüccetleri 

Efradın talebi üzerine resmen ita olunan ilmüha
ber ler ve sair şahadetname ve tasdikname ve be
yannameler 

rffMuafiyatın 16, 17, 18, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 35 ve 
44 üncü numaralarına müracaat) 

Devri muhasebe defterierİyle beraetİ zimmet maz
batalarının memuru munfasıla ve Divanı Muhase
bat i lâmlarının muhasibi mes'ule verilen nüshaları 

Efrat tarafından devairi resmiyeye ita edilen her 
nevi şahadetname ve tasdiknameler 
(iMuafiyaıln 16, 21, 22, 27, 32, 35 Ve 44 öncü 

numaralarına müracaat) 

Ziraat Bankasından İstikraz edeceklere mahallele
rinden ita olunan ilmühaberler 

Resmî mekâtİbi rüştiye ve bu derecede bulunan 
mekâtibi saire şahadetnameleri 

Resmî mekâtibi idadiye ve bu derecede bulunan 
mekâtibi saire şahadetnameleri 

Resmî mekâtibi âliye ve bu derecede bulunan me
kâtibi saire şahadetnameleri 
(Muafiyatın 18 ve 19 numaralarına müracaat) 

Mesalihi hususiye için makamatı resmiyeye keşide 
olunan telgrafnamelerin mahtum veya mÜmza olan 
nüshası 
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75 — Tezakirİ Osmaniye 1 — 
(Muafiyatın 70 inci numarasına müracaat) 

76 — Her nevi eşyanın mahalli husul ve mahreç şaha
detnameleri 3 — 

77 — Mema-liki Şahaneden İhraç olunan veyahut da-
hilen bir mahalden diğer mahalle nakledilen eşya 
için gümrük idarelerinden verilecek tezkere veya 
şahadetname üzerine eşyayı roezkûrenin vusulünü 
mübeyyin yazılacak şerh ve zahrİyeler veyahut 
bunların yerine kaim olacak varakalar : 
Teminatı mehuzesİ yüz kuruş veya ondan dun eş
yaya ait olanlar — 10 

Teminatı mehuzesi yüz kuruştan ziyade eşyaya ait 
o lanlar 3 — 

Mezkûr şerh ve zahriyeler taaddüt eylediği surette 
damga resmi yalnız birincisinden istifa olunur. 

78 — Gümrük idareleri tarafından verilen kapı pusulaları — 1 0 

79 — Hükkâmı muvazzafa tarafından verilen münake-
hat izinnameleri 10 — 

80 — Hükkâmı gayri muvazzafa tarafından verilen mü-
nakehat izinnameleri 1 — 

B l — Milelİ gayrimüslime münakehat vukuatına mahsus 
İlmühaberler 10 — 

82 — Hayvanatı ehliyenin hini füruhtunda ledel iktiza 
bâyünin tâyini hüviyeti için imam ve muhtarlar 

vesair memurlar tarafından ita olunan varakalar — W 

83 — Devairi resmiyeden efrada tebliğ olunacak evrakın 
tebellüğ ve tesellümünü havi ilmühaberler — 2 ^ 

84 — Devairi resmiyeden efrada tebliğ olunacak her ne

vi ihbarnameler — 101 

(Muafiyatın 24 üncü numarasına müracaat) 

85 — Kabz ve ibrayı havi her nevi evrak : 
Yüz kuruşa kadar meblâğı havi olanlar — ^ 
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Yüz kuruştan yukarı meblâğı havi olanlar ile meb
lâğı muayyeni havi olmayanlar — 20 
(Efradın meblâğı muayyeni havi olarak devairi res-
ımiyeye ita eyledikleri makbuz ve ibra senetleri res
mi nispiye tabidir) 

(Muafiyatın 6, 23, 37, 45, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
61, 62 ve 79 uncu numaralarına müracaat) 

86 — B a ilâm verilen hüküm üzerine ahzedilen raebaliğ 
için icra dairelerine ita olunan makbuz senetleri: 
Yüz kuruşa kadar meblâğı havi olanlar —• 10 

Yüz kuruştan ziyade meblâğı havi olanlar — 20 
(ıMuafiyatın 52 ve 60 ıncı numaralarına müracaat) 

87 — Posta ve telgraf ücretleri İçin verilen makbuzlar — 10 

88 — Emanatı zayia mukabilinde ashabına tazminen ve
rilen mebaliğin makbuzları: 

Yüz kuruşa kadar meblâğı havi olanlar — 10 

Yüz kuruştan yukarı meblâğı havi olanlar — 20 

r ('Muafiyatın 32 nci numarasına müracaat) 

&> — Devaİri resmiyeden efrada verilen havalena
melerin arızini mübeyyin ita olunan makbuzlar — 20 

90 — Her nevi gazete ve risalelerin aboneman makbuzları: 

Yüz kuruşa kadar meblâğı havi olanlar — 10 

Yüz kuruştan yukan meblâğı havi olanlar — 20 

'(Muafiyatın 52 nci numarasına; müracaat) 

91 — Efrat tarafından kâğıt ve bez veya sair mevat üze
rine tertip ve tevzi olunan matbu ve "gayri matbu 
ilânnameler ve programlar ve tarifli ilânlar ve 
i lânı havi katoloğlar ve mektup tarzında açık va
rakalar (sirkülerler) — 2 

[(Muafiyatın 67 nci numarasına müracaat) 

92 — Efradın menafiine mütaallik olarak talik edilen 

devairi resmiye ilânatı — 5 

(Muafiyatın 64 ünoü numarasına müracaat) 



kuruş para 

93 — Efrat tarafın dan kâğıt veya mukavva üzerine hit-
tertip mevakii umumİyede talik ve ilsak veyahut 
âhar suretle teşhir edilen ilânat — 5 

Ayrı ayrı eşhas tarafından mevaddı mütenevvia 
hakkında tanzim edilip hir kâğıt veya mukavvaya 
dercolunan İşbu numarada muharrer ilânatm her 
biri için ayrıca resim ifası lâzımgelİr. 

(Muafiyatın 65 inci numarasına müracaat) 

94 — Efrat tarafından kâğıt ve mukavvanın gayri me-
vat üzerine bittertip mevakii umumiyede talik ve
ya ilsak veyahut âhar suretle teşhir edilen i lânat: 
Bi r metre murabbaın nısfı veya ondan dun olan
l a r senevi — 20 

B i r metre murabbaın nısfından ziyade bir metre 
ımırabbaına kadar olanlar senevi 1 — 

B i r metre murabbaından ziyade olanların beher 
metre murabbaı ve küsuratı için senevi 5 — 

'((Muafİyatm 65 incî numarasına müracaat) 

95 — Her nevi adresleri havı mecmualar : 
'İki yüze kadar sahifeyİ havi olanlar 1 — 
İk i yüzden yukarı beş yüze kadar sahifeyİ havi 
olanlar 2 — 

Beş yüzden ziyade sahifeyİ havi olanlar 5 — 

% — Doğrudan doğruya efrat veya efradın menafiine 
ait olarak devairİ resmiye tarafından her nevi ga
zetelere ve resaili mevkuteye dercettirilen ilânatın 
nüsha i asliyesi : 

B i r defa tabettirilecek ilân için 1 — 

âkı defadan on defaya kadar tabettirilecek ilân için 2 —* 

On bir defadan yirmi defaya kadar tabettirilecek 
ilân için 3 

Yirmi bir defadan ell i defaya kadar tabettirilecek 
ilân için S 
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Elliden ziyadesi için 20 — 

Tekerrür edecek ilânlar ilk İlan tarihinden, İtiba
ren bir sene içinde neşredilmiş olmalıdır, 
ili ân atı mükerrere metninin teferruatınca icra edi
lecek tadilât fazla damga resmî istifasını İstilzam 
etmez. 

ı (Muaf iyatın 64, 66 ve 68 inci numaralarına müracaat) 

97 — ResaiK gayri mevkuteye dercettirilen ilânatm 
nüshai asliyesi 1 — 

(Muafiyatın 64 ve 67 nci numaralarına müracaat) 

98 — Beş kuruş veya andan fazla maktu veya nispî dam
ga resmine tabi evrakın Devairi Hükümete ibraz 
olunan hulasa ve suret ve tercümeleri 5 — 

Beş kuruştan dun damga resmine tabi evrakın De
vairi 'Hükümete ibraz olunan hulâsa ve suret ve 
tercümelerinden asıllarının tabi olduğu damga res
mi istifa olunur. 

(Muafiyatın 75 inci numarasına müracaat) 

99 — E f r a t tarafından vukubulan talep üzerine kuyudat 
ve mukarrer atı resmiyenin efrada verileeek hulâsa 
ve suretleri 5 m 

ı (Muafiyatın 4 ve 9 uncu numaralarına müracaat) 

100 — Her nevi inşaata müteallik olarak efrat tarafından 
devairi resmiyeye ita kılınacak resim ve plân ve 
haritaların beheri 3 — 

(Muafiyatın 12 nci numarasına müracaat) 

101 — Her nevi inşaata müuallik olarak devairi resmiya-
den miuaahhjilfire varilecek mim ve fl*n *W k&-
rita ve keşif defterlerinin beheri 3 — 

MÖ — Memurinin teraümei hal varekataH 5 — 
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Tercümei hal varakalarına raptolunacak evrakı 
ımüsbite suretleri bir kâğıt üzerine tahrir edilmiş 
(olursa bir suret addolunarak beş kuruş resmi mak-
tua tabidir. 

[(Muafiyatın 72 nci numarasına ve 69 uncu mad
deye müracaat) 

103 — Müzayede ve münakaşa kaimelerine keşide oluna
cak ihalei katiye karar la r ı : 

Bin kuruşa kadar bedeli ihaleyi havi olanlar 1 — 
ıBin kuruştan yukarı bedeli ihaleyi havi olanlar 3 — 

104 — Mültezimine ilzamı havi ita olunacak zabıtnameler 2 — 

105 — Arak imalinde istimal edilmek üzere müskirat â-
milleri ve meyhaneciler tarafından mubayaa olu
nan kuru üzüm ve incir ve hurma gibi mevaddı ip-
tidaiyenİn kaydına mahsus deftere her kaydolunan 
miktar için 2 — 

106 — imal olunan şarap ve arakın miktarını mutazam-
mın olarak istimare defterlerine ve tüccar beynin
de alınıp satılan harir ve kozaların kaydına mah
sus resmî cüzdanlara icra edilen beher kayıt için 2 — 

107 — Fevkalâde damga vaz'ı bordroları 1 — 

108 — Pul bayilerinin pul iştirasına dair olan bordroları 1 — 

109 — Pul bev'iye ruhsatnameleri 25 — 

•llfl — Kitap ve risale ve gazete neşri ruhsatnameleri 10 — 

111 — Su ve gaz kumpanya la riyle bunlara mümasil şir
ketlerin aboneman mukavelenameleri 1 — 

1Ü2 — Su ve :gaz ve tramvay kumpanyaları ve bunlara 
mümasil şirketlerin turuk ve maabİrde hafriyat 
ve tamirat icrası için devairi belediyeye verecek
leri ihbarnameler — 1^ 

113 — Tiyatro ve konser ve balo bilet leri : 
Yirmi kuruştan kırk kuruşa kadar olanlar 1 *~~ 
Kı rk kuruştan yukarı olanlarla biletin üzerinde 
kıymeti muharrer olmıyanlar 2 ™" 

(Muafiyetin 88 inci numarasına müracaat) 
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Madde 10 — Rüsumu maktua tarifesinde ve muafiyat faslında 
münderiç olmıyan ve resmi nispiye tabi bulunmıyan her nevi evrak ile 
bunların hulâsa ve suret ve tercümelerine dair Hükümete ibraz olun
duğu zaman bir kuruşluk resmi maktu pulu ilsak edilecektir. 

F A S L I S A M 

R e s m i nispî 

K I S M I E V V E L 

Miktarı rüsum 

Madde 11 — Rüsumu maktua tarifesiyle muafiyet faslında muhar
rer olmıyan ve meblâğı muayyeni havi bulunan kâffei evrak ve sene* 
dat i le tütün ve emtiai saire ihracat senedatı natık oldukları veyahut 
evrak ve senedatta münderiç erkamın hasıl edeceği mebaliğ nispetin
de resmi nispiye tabidir. Resmi mezkûr berveçhi âti tâyin edilmiştir. 
Şöyle ki : 

Yüz kuruş ve ondan dun mebaliğ için 10 para 

Yüz kuruştan yukarı bin kuruşa kadar 20 » 

Bin kuruştan yukarı İki bin kuruşa kadar 40 » 

îki bin kuruştan on bin kuruş* kadar beher İki bin kuruş ve kü

suru için kırk para ve on binden yüz bin kuruşa kadar beher beş bin 

kuruş ve küsuru için yüz para ve yüz bin kuruştan fazla mebaliğ için 

beher on bin kuruş ve küsuru için beş kuruş istifa edilir. 

K I S M I SANÎ 

Senedatı ticariye 

Madde 12 — Memaliki ecnebiyeden veya Memaliki Şahanenin işbu 
Kanun ahkâmı cari olmıyan mahallerinden kanunu mezkûr hükmü cari 
olan mahaller üzerine tanzim edilen emre muharrer veya hâmiline ait 
senetler ve mandatolar ve vadeli poliçe ve rötretler i le resmi maktu 
tarifesinde muharrer olanların gayri bilcümle evrak ve senedatı mü-
tedavile veya ticariye kanunu mezkûr hükmü cari olduğu mahallerde 

T . I C S F . 2 5 
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tanzim olunanlar misillû on birinci maddede tâyin edilen derecat üze
rine resmi nispİye tabidir. 

Fıkraİ ulâda muharrer evrak ve senedattan memalİki ecnebiye ve
ya Memaliki Şahanenin işbu kanun ahkâmı cari olmıyan mahallerinin 
birinden diğeri üzerine tanzim edilip işbu kanun hükmünün cari ol
duğu mahallerde mevkii tedavüle vaz'olunanlar nısıf resimi nispiye 
tabidir. 

Memaliki ecnebiyeden veya Memaliki Şahanenin işbu Kanun ahkâ
mı cari olmıyan mahallerinden gelen evrak ve senedatı mezkûrenin 
damga resmi işbu Kanun ahkâmı cari olan mahallerde evrak ve sene
datı mezbureyi en evvel füruht veya tediye veya kabul veyahut âhar 
suretle İstimal eden şahıs tarafından ita kılınacaktır. 

(Muafiyatın 79 uncu numarasına müracaat) 

Madde 13 — Mütaaddit nüsha olarak tanzim olunan poliçe veya 
sair evrakı ticariyenin damga resmi mevkii tedavüle çıkarılan nüshası 
üzerine ifa olunur. Ancak nüsha i mezkûre damga resmi ifa edilmiş di
ğer bir nüshaya merbut bulunursa resmi mezbura tabi olmıyacaktır. 

Madde 14 — (Damga resmi ifa kılınmamış veyahut ilsak olunan 
pullar tarif atı kanuniye mucibince vazı ve iptal edilmemiş olan poli
çeler Ticaret Kanunnamei Hümayununun yetmiş altıncı ve yetmiş se
kizinci maddelerinde münderiç kefaleti müteselsile imtiyazından müs
tefit olamaz. Şöyle k i : 

Cirantalar kefaletten azade bulunup poliçe mürselünileyh tara
fından kabul olunmadığı surette hâmili onun bedelini yalnız keşide 
edenden ve kabul olunduğu takdirde keşide eden ile kabul eyliyenden 
talep ve dâva edebilir. Ancak keşide eden kimse poliçe bedelinin tedi
yesi meşrut olduğu zamanda karşılığının kabul eden kimse nezdİnde 
mevcut bulunduğunu ispat ederse hâmili yalnız kabul edenden talep ve 
dâva edebilir. 

Poliçenin damga resmi kısmen ifa edilmiş ise imtiyazı mezkûr 
yalnız resmi ifa kılınmış olan kısmı İçin mahfuzdur. 

Poliçelere nev'i mahsusundan başka pul ilsak edilmesi imtiyazı 
mezkûru İska t etmez. 

Poliçelere dair balâda muharrer ahkâm sair evrak ve senedatı ti
cariye veya mü tedavi) e hakkında da tatbik olunur. 
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KISMI SALİS 

Sigortalar 

Madde 15 — Sigortalar âtide tâyin edildiği veçhile damga resmine-
tabidir : 

Evvelâ — Harik s igor ta la r ı : 

Üç mahtan ziyade müddet için aktedilenler: 

Temin olunan meblâğın beher on bin kuruşu için 10 p a r s 

Küsurat on bin kuruş itibar olunacaktır. 

Resmi mezbur sigorta müddetinin beher senesi için istifa 
olunur. 

Sene küsuratı bir sene itibar olunacaktır. 

ü ç mah veya ondan noksan müddet İçin aktedilenler: 

Temin olunan meblâğın beher on bin kuruşu için 5 para 

Küsurat on bin kuruş itibar olunacaktır. 

Saniyen — Hayat sîgortalariyle kazayı şahsi s igortalar ı : 

Sigorta ücreti olarak sigortanın inkızasına değin tediye 
olunacak beher yüz kuruş için 20 para 

Küsurat yüz kuruş itibar edilecektir. 

Salisen — Nakliyatı berriye ve miyahiye sigortaları ve sa
ir bilcümle sigortalar : 

Sigorta ücreti olarak tediye olunacak beher elli kuruş için 10 para 
Küsurat ell i kuruş itibar olunacaktır. 

(Muafiyetin 87 nci numarasına müracaat) 

Madde 16 — Harik sigortalarının tabi olduğu damga resmi sigor
ta mukavelenameleri ve sigortanın tecdit ve temdidi halinde verilecek 
beyanname veya makbuzlar ile bunların hüküm ve mahiyetinde buluna» 
sair evrak ve senedattan istifa olunur. 

Temin olunan meblâğın tezyidini havi avönanlar ve sair evrak v e 
senedat tezyit olunan miktara göre resme tabidir. 

Temin olunan meblâğın miktarı işbu maddede zikrolunan evrak, 
ve senedatta tayin edilmediği halde bunlarda muharrer sigorta ücretinia 
beher beş parası mukabilinde yüz kuruş temin edilmiş addolunacaktır. 
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Sigortanın müddeti evrak ve senedatı mezbuıede beyan olunmadığı 

surette işbu müddet b i r sene itibar olunacaktır. 

Madde 17 — On beşinci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında 
beyan olunan sigortaların tabi olduğu damga resmi sigorta ücretinin 
tesviyesini mübeyyin verilen makbuz senedatından veyahut kabzı mü-
beyyin ibare ve şerhi mutazammın sigorta mukavelenameleri ve sigor
tanın tecdit ve temdidi halinde ita olunan avönan ve beyannameler ve 
bunların hüküm ve mahiyetinde bulunan evrak ve senedatı saire üze
rinden istifa olunur. 

Madde 18 — Sigorta mukavelenameleri mütaaddit nüsha olarak 
tanzim olunduğu surette resmi damga yalnız sigorta ettiren tarafa ita 
kı l ınan nüsha üzerine tediye olunup diğer nüshalara mezkûr mukave
lenamelerin işbu Kanun ahkâmına tevfikan tabi bulunduğu damga res
minin salifüzzikir nüsha üzerine İfa kılındığı yazılacaktır. 

Madde 19 — On altıncı ve on yedinci maddelerde muharrer evrak 

ve senedat nev'inden olarak memaliki ecnebiyede veya Memalikİ Şaha

nenin işbu Kanun ahkâmı cari olmıyan mahallerinde tanzim edilip hü

kümleri kanunu mezburun m er'i olduğu mahallerde cari olacak kâffei 

evrak ve senedat on beşinci maddede tâyin edilen resme tabi tutula

caktır . 

Bilcümle nakliye şirketleri veya sair nâkiller tarafından İta olunan 

konişmentolar ve nakliye kaimeleri ve evrakı mümasile sigortayı da 

havi olduğu halde bunlardan sigortanın tabi olduğu damga resmi dahi 

-on yedinci ve on sekizinci maddelerde tâyin edilen vecih ve şerait üzere 

İstifa olunur. 

Madde 20 — Her nevi sigorta şirketleri talebettİkteri halde dam* 

g a rüsumunu Düyunu Umumiye Varidatı Muhassasa îdarei Merkezi-

yesınce rausaddak bir defteri mahsusa şirketlerin dercedecekleri kayıt

lar üzerine tesviye edebileceklerdir. Şirketlerin gerek doğrudan doğruya 

gerek tellâl ve acenteler vasıtasiyle akdettikleri bilcümle sigorta va 

temdit muamelâtiyle temin olunan mebaliğ ve sigorta ücretlerince icra 

kılınan zamaim defteri mezbura kaydedilecektir. Kuyudatı meritûreye 

g ö r e alınması l'âzıntgelen damga resmi sene nihayetinde idare memur

lar ı tarafından istifa ve deftere işaret olunacaktır. 



K I S M I R A B Î 

Hisse üzerine müesses şirketler senedat ve tahvilâtı ve ecnebi 

isükrazat eshamı 

Madde 21 — Ba fermanı âli teşkil edilecek her nevi şirketlerin 
muvakkat veya kati hisse senedatı kıymeti itibariyelerinin yüz kuruşta 
yirmi para nispetinde bir defa olmak üzere daroga resmine tabi ola
caktır. V e yüz kuruş küsuratı yüz kuruş itibar edilecektir. 

Atiyen bu misillû teşekkül edecek şirketler hiç bir veçhile damga 
resminden istisna edilmiyecektîr. 

Madde 22 — Yirmi birinci maddede muharrer şirketler tarafından 
ihraç olunacak muvakkat veya kati tahvilât kıymeti itİbariyeleri üze
rinden yüz kuruşta veya yüz kuruş küsuratında on para hesabiyle ke-
zalik bîr defa olmak üzere pul resmine tabi olacaktır. 

Madde 23 — Yirmi birinci maddede muharrer şirketlerin müddeti 
temdit edildiği halde hisse senedatından temâidi müddetin takarrür ey
lediği günden itibaren üç mah zarfında mezkûr yirmi birinci maddede 
tâyin edilen daımga resmi yeniden ahzolunur. V e evvelce şirket İçin 
tâyin edilen müddetin inkızası tarihinde şirket tahvilâtından henüz im
ha edilmemiş olanları bulunursa bunlardan tarihi mezkûrdan itibaren 
kezalik üç mah zarfında yeniden yirmi ikinci maddede mestur damga 
resmi İstifa olunur. 

Madde 24 — Yirmi birinci maddede muharrer şirketlerin serma
yeleri tezyit edilecek olursa damga resmi sermayeye zammolunan mik
tar üzerinden yirmi birinci ve yirmi İkinci maddeler mucibince İstifa 
olunur. 

Sermayenin tezyidi yeniden hisse senedatı ve tahvilât ihracİyie vu-
kubulmadığı halde damga resmi mevcut olan hisse senedatı ve tahvilât 
üzerinden ahzolunacaktır. Damga resmine t a b i b i r şirketin resmi mezbura 
tabi olmıyan bir şirket i le birleşmesiyle sermayesi tezayüt eylediği tak
dirde dahi damga resmi sermayeye zammolunan kısım için tediye edi
lecektir. 

Madde 25 — Yirmi bir ve yirmi ikinci maddelerde beyan olunan 
hisse senedatı ve tahvilât damga resmi tediye edilmeksizin mevkii te
davüle vaz'edilemez. Usulen damgalanmış muvakkat hisse senedatı ve 
tahvil&t ibraz olunduğu veyahut damga resmi başka suretle ifa edildiği 
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halde bunların senedat ve tahvilâtı kafiyesi yeni bir resim tediye edil
meksizin damıgalanır. Tebdilen hisse senedatı ve tahvilât ihraç edilip de 
senedat ve tahvilâtı iptidaİyenin faizine veya tekasitine dair tadilât icra 
kılınmadığı halde cedit hisse senedatı ve tahvilâtı atiklerinin ibrazında 
meccanen damgalanır. 

Madde 26 — Memaliki Şahanede alınıp satılan ecnebi istikrazat 
eshamı ve tahvilât ve hisse senedatı kıymeti itibariyeleri üzerinden bir 
defa almak üzere yüz kuruşta on para nispetinde damga resmine tabi 
olacak ve küsurat yüz kuruş itibar edilecektirjKıymeti itibariyeleri mu
ayyen olmadığı surette damga resmi kıymeti hakikiyeleri yani piyasa 
kıymeti üzerinden alınır. 

Resmî meztbur bayi ile müşteri tarafından münasafaten tediye 
kı l ınır . 

F A S L I S A L t S 

'Mu »fiyat 

Madde 27 — Âtide tadat olunan evrak, senedat ve ilânat damga 
resmînden muaftır : 

1 « Devairi resmiye beynindeki muamelâtı havi her nevî evrakı 
ıresmiye. 

2 - Devairi resmiyece akdolunacak istikraz mukavelenameleri. 

3 - Mevkii tedavüle çıkarılacak Hükümeti Seniye müstakrazatı tah
vilâtına talip olanlar tarafından talebi havi ita edilecek varakalar (bül
ten dö süskripsion). 

4 • Efrada ait muamelâta müteferri olarak devairi resmiyece gö
rülecek lüzum üzerine malûmatı kaydiye ve kalemiyeye dair yazılacak 
derkenarlar ve evrak veya çıkarılacak suret ve hulâsalar. 

5 - Memaliki ecnebiyede veyahut Memaliki Şahanenin işbu Kanun 
ahkâmı cari olmıyan mahallerinde tanzim ve doğrudan doğruya devairi 
resmiye nam ve hesabına keşide edilen poliçeler ve sair evrak ve se
nedatı ticariye. 

6 - Ziraat Bankasından ikraz edilen mebaliğe mahsus senedatta 

muharrer vekâlet ve kefalet ve rehin şerhleriyle mebaliği mezkûre tah

silatı içinr ita kılınan makbuzlar. 
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7 • Emniyet Sandığının efrada verdiği veya muamelâtı dahiliye
sine dair tanzim eylediği evrak. 

8 - Kabahat ve cünha ve cinayet umuruna mütaallik bilcümle mu
amelâtı natık evrakın nüshai asliyesiyle kanunen tehıliği lâzıragelen su
retleri ve resmi maktu tarifesinin 57 ve 58 inci numaralarında gösterilen 
evraktan maada devairi resmiyeden celbi mutazammın olarak irsal edi
len varakalar. 

9 - Damga Kanununa muhalif muamelâta mütaallik olan ve ye
dinci fasılda muharrer bulunan müzekkere ve i lâmlar ile altıncı ve ye
dinci fasıllarda gösterilen zabıtname ve musaddak suretler. 

10 - Demiryollar Nizamatı Zabıtasına mugayir ahvale ve demir-
yollar üzerinde vukıfbulan kazalara dair evrak. 

11 - Kuzat ve mahakim tarafından tanzim ve irsal olunan mestu
reler ile bunların cevapnameleri. 

,12 • Köylü haneleri inşasına mütaallik mazbata ve plânlar. 

.13 - İntihap ve tevcih mazbataları. 

14 • Evvelce tanzim edilmiş olan mazbatayı tasdikan veya tefsiren 
tabakatı mecalisten veyahut mükerreren aynı heyetten yazılacak maz
batalar. 

15 - Kura ve mahallât eimme ve muhtaranİyle papas ve haham
larının devairi resmiyeye vazifeten ihbarına mecbur oldukları vukuata 
dair olan ilmühaberleri. 

16 - Cevaraii şerife ve bilûmum müessesatı hayriye ve mezhebiye-
nin menafiine mütaallik olan ilmühaber ve şahadetname ve tasdikname 
ve beyannameler ve ihbar varakaları. 

17 • B i r vilâyet dahilinde gestügüzar için eimme ve muhtaran ve 
sair memurin tarafından İta olunan ilmühaberler. 

18 - Talebeİ ulûmun medrese nişin olduklarına ve mürur tezke
relerinin meccanen itasına dair verilen şahadetnameler ile talebei ulûm 
icazetnameleri. 

19 - Mektep küşadı ruhsatnameleriyle mekâtibi iptidaiye ve darül-
muallimin iptidaiye şahadetname ve ehliyetnameleri. 

20 - Mekâtip ve müessesatı hayriye ve mezhebiye menfaatine ve
rilen tiyatro ve konser ve balo ruhsatnameleri. 
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21 - Yüz kuruşa kadar maaşat ve vezaif ashabının berhayat ol
duklarına ve ahvali hâzıralarına dair verilen ilmühaberlerle sair şa
hadetname ve tasdikname ve beyannameler. 

22 - Muhtacîne verilecek her nevi ilmühaberler ve şahadetname 
ve tasdikname ve beyannameler ile kezalik muhtacın hakkında bilûmum 
devairi resmiyece tanzim edilen ilâm ve hüccet ve mazbata ve karar
nameler. 

23 - Muhtacım zürraa tevzi olunan hububata ımitaalîik makbuz 
senetleriyle kefaletnameler. 

24 - Her nevi tekâlif ve sair bilcümle varidata ve menafii umu-
miyeye mütaaîlİk olarak devairi resmiyeden efrada tebliğ olunan ih
barnamelerle Posta ve Te lgra f İdarelerince alâkadarana gönderilen her 
nevi ihbarnameler. 

25 - Varidat ve menafii Devlete mütaallik efrat tarafından devairi 
resmiyeye ita ve irsal olunan ihbarnameler. 

26 - İhbar eyledikleri maddeden dolayı vâki olacak masarifin te
diyesi taahhüt olunduğuna dair muhbirler tarafından verilecek senetler. 

27 - İmza ve mühürler hakkında şahadet ve tasdiki havi şerhler. 

28 - Müzayedat ve münakasatı resmiyeye dahil olacakların takdir 
ve tasdiki servetlerini havi evrak. 

29 - Harir tohumlarının kuluçkaya vaz'ı için verilen ruhsatna
meler. 

30 - Hüsnühal mazbata ve şahadetnameleri. 

31 - Memaliki Şahane tahaffuzhanelerinden çıkan yolculara me
murini sıhhiye tarafından ita olunacak İlmühaberler ile hayvan ve me-
vaddı hayvanİyeye ve gümrüklerce muayenei sıhhiyeye tabi olan eşyaya 
dair memurini mahsusası tarafından tanzim olunacak varakalar ve ra
porlar. 

32 - Telkihi cederiye ve hukuku umumİyeden dolayı tetkikatı fen-
niyeye dair verilen rapor ve şahadetnameler ve bilcümle etıbba reçe
teleri. 

33 - Hancı ve otelciler tarafından zabıtaya verilen ihbarnameler. 

34 - Kıyemi emlâkin ve bedeli icarın ve vergilerin takdir ve tadili 
hakkında alâkadaran tarafından müracaat vukubulmaksızın devairi res
miyece görülecek lüzum üzerine tanzim olunacak rapor ve mazbatalar-
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35 • Küfelânın itibarı malisini roübeyyin şahadetnameler ile res
men icra edilecek muamelei tasdikıye ve küfelânın derecei servetinin 
yoklamasına mahsus evrak. 

36 - Emvali Eytam İdaresince eytama verilen faiz kuponları i l e 
mahakimi şer'i ye den ita kılman idane hüccetlerinde muharrer kefaletler. 

37 • Emvali eytam sandıklarından verilen nafakalara ait mak
buzlar. 

38 • 'Muhacirlerin müddeti muafiyeti nizamiyeleri içinde memle
ketlerindeki emvali gayrimenkuleleri hakkında tanzim ettirecekleri ve
kâletnameler. 

39 • Tekaüt sandıklarınca tanzim olunup mütekaidine ve eytam ve 
eraımik: İK1. o lunan evrak. 

40 - Bilûmum mütekaidin ve mazulin ve eytam ve eramile tekaüt 
ve mazuüyet sandıklarından maaş tahsisine dair olup karar ı katiyi havi 
olmıyan mazbatalar ile beş yüz kuruş veya ondan dun maaş tahsisi ka
rarı katisini mutazammın olan mazbatalar. 

41 • Hakkı tekaüd's malik olmıyan nıuhtacini memurinin veya bun
lardan vefat edenler ailelerinin terfih ve ikdarına dair olan mazbatalar. 

42 - Başçavuşa kadar asakiri Şahaneden silâh altında bulunan ve-
asker olup da henüz silâh altına alınmıyan ve terhis ve istibdal edilen 
ve mezun bulunanların hususatı askeriyeleri ve maaşları hakkında ge
rek kendi taraflarından verilen gerek devairi resmiyece tanzim edilen, 
ve onlardan vefat edenlerin eytam ve eramili maaşlarına dair kezalik 
tanzim ve ita olunan bilcümle evrak ile silâh altında bulundukları es
nada vefat edenlerin vârislerinin sıfatı verasetlerini musaddık veraset 
hüccetleri ve gönüllü alarak silki askeriye dâhil olmak istiyenler tara
fından ita edilecek arzuhaller ile işbu arzuhaller üzerine icrası Iâzım-
gelen muamelâta mütaallik evrak. 

43 - Başçavuşa kadar asakiri Şahaneden silâh altında bulunanların 
mesalihi zatiyelerine dair verecekleri arzuhaller. 

44 • Başçavuşa kadar efradı asakiri Şahaneye ita olunan ilmüha* 
beı ve şahadetname ve tasdikname ve beyannameler. 

45 - Seferde bulunan asakiri Şahane tarafından veya onlar iç in tevdii 
olunan mebaliğe mukabil postane!erce verilen makbuzlar.. 
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46 - Devairi Hükümeti Seniye ile Bankı Osmani beynindeki mua
melâtı sarrafiyeye dair olan veya mezkûr Bankaca Hükümeti Senİye he
sabına tanzim edilen her nevi evrak ve ilânat ile Bankın hisse seneâatı 
ve bankınotları. 

47 - Memaliki Şahane Duhanları Müşterekütmenfaa Re j i idaresi 
Şartnamesinin beşinci maddesinde gösterilen evrak. 

48 - Şark Demiryolları Şirketi Şartnamesinin yirmi yedinci mad
desinde muharrer evrak. 

49 - Ba fermanı âli damga resminden muaf tutulmuş olan hisse 
senedatı ve tahvilât. 

50 - Düveli ecnebiye sefaret ve konsoloshaneleriyle diğer devairi 
Tesmiyenin mühür veya imzasını havi olan takrir ve ilmühaber ve ilân
lar ı ve sair evrakı Tesmiyesi. 

51 - Efrat tarafından düveli ecnebiye sefaret ve konsoloshanelerin
de akit ve teati veya mezkûr sefarat ve konsoloshanelerce kabul olunan 
ve fakat Devairi Hükümeti Seniyeye ibraz edilm'İyen evrak. 

52 - Aslı kırk kuruş veya ondan dun meblâğ için ita kılınan her 
nevi makbuz ve ibra senetleri ve yolcu ve yolculara mahsus eşya bi
letleri ve hesap pusulaları ve faturalar. 

(Sigortalara mütaallik maddeler ile yetmiş dördüncü maddede beyan 
olunan makbuzlar bu muafiyete dâhil değildir.) 

l53 - Beş kuruş veya ondan dun ücret istifasını müstelzim olan nak
liyata dair her nevi evrak ve senedat. 

54 - Devairi resmiyece naklettirilecek asakiri Şahane ve talebei 
ulûm ve eşhası saire ile nukut ve eşyanın nakliye ücuratı için kumpan
ya ye acenteler tarafından verilecek makbuzlar. 

55 - Füruht veya kabul veyahut bedeli tahsil edilecek evrak ve se
nedatı »cariyenin tesellümünü mübeyyİn her ne şekil ve surette olursa 
olsun verilen makbuzlar. 

56 - Posta havalenameleri (mandapostlar) ve bunlara mütaallik 
makbuzlar. 

57 - Posta idarelerinin defterleri üzerinde mürselünÜeyhim tara 
fından yazılan makbuzlar. 
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58 - Memaliki eenebİyeye irsal olunan taahhütlü mekâtip ve eşya 
için postanelerden verilen makbuzlar. 

59 - Devairi resmİyeye depozito edilen nukut ve esham ve eşyanın 
ret ve iadesinde ita olunan makbuz ve ibra senetleri. 

60 - İcra daireleri tarafından mahkûmunbihin ahiz ve tahsiline dair 
verilecek makbuzlar ve hesap pusulaları. 

61 - Sanayi mektepleri talebesi cüzdanlariyle ücretlerinin tesviye
sine mukabil verilen makbuzlar. 

62 - iMuhtacİne ve mekâtibe ve müessesatı mezhebiyeye ve hayri-
yeye ita olunan ianat ve hademei Evkaf tayinatı makbuzlariyle mua
mele! kaydiyelerine mütaallik cüzdanlar. 

63 - Otuz altıncı maddede muharrer beyannameler. 

64 • Efradın menafiine mütaallik olmıyan devairi resmiye ilânatı. 

165 • Sigorta şirketleri tarafından sigorta edilen mahaller üzerine 
İsimlerini veya markalarını havi olarak vaz'olunan levhalar ve vapur 
kumpanyaları tarafından vapurların vakti hareketlerini ve uğnyacaklan 
iskelelerin esamisini havi olarak kâğıt ve mukavvanın gayri mevad 
üzerine bitter tip vapurlara ve iskele mevkilerine talik edilen levhalar. 

66 - Tâb'İ ve naşirler tarafından neşredilen cep takvimleri ve sey
yahlara mahsus rehnümalar ve hiç bir ilânı havi olmıyan duvar tak
vimleri ve müessesatı hayriye ve talimiye tarafından neşredilen ilânat 
ve yalnız isim ve sanat ve mahalli ikameti mübeyyin kartlar. 

67 - Risale ve kitapların kaplarında sahibi telifin asarını veyahut 
matbaacının mevcut kitaplarını gösteren cetvel ve satılık her nevi eş
yanın .üzerlerine veya kutu ve şişe ve paket gibi zarflarına vaz'edilen 
ve yapıştırılan adres ve ilân ve tarifnameler ve eşyayı mezkûreye sa
rılan her nevi İlân varakaları. 

68 - Zayiata ve umuru hayrİyeye mütaallik olarak gazetelerle 
neşrolunan i lânat 

69 - Lokanta ve otellerin mekulât ve meşrubat listeleri. 

70 - Meccanen verilen tezakiri Osmaniye. 

71 - Devairi resmiyeden tediyesi lâzımgelen mebaliğ için verilen 
suret ve sergiler ve senedatı mahsusa. 

72 - 13 cemaziyülevvel 1304 tarihinden mukaddem tanzim olunan 
tercüme! hal varakalariyle merbutatı. 
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73 • Mezuniyet istidalarına ve istifanamelere ve memurinin icrayı* 

tekaütleri ve vefat eden memurin ailelerinin maaş tahsisi hakkında ve
recekleri arzuhallere merbut evrak. 

74 - Bir liman veya gümrük kordonu dahilinde aktarma veya b i r 
gümrükten diğer gümrüğe veya bir iskeleden diğer iskeleye veya se-
faine nakil ve tahmil veya sefainden ihraç olunacak veyahut gümrük 
idaresi bulunmıyan mevakiden mevrit gümrük idarelerine irsal kılına
cak eşya için hukuk ve muamelâtı rüsumiyeyi temİnen memurini aİdesi 
tarafından verilecek varakalar. 

75 • Türkçeden başka bir lisan ile tanzim ve devairi resmiyeye tak
dim olunan evrakın üzerinde muharrer olan veya merbut bulunan ter
cümeleri. 

76 - Ağnam ve hayvanatı ehliye tadat ve yoklama ve ifraz tezke
releri. 

77 - Köy bekçilerine verilen bekçilik tezkereleri. 

78 - Defin ve ona mütaallik masarife dair evrak. 

79 - Evrak ve senedatı ticariye veya mütedavile ve resmi maktu 
tarifesinin otuz sekizinci ve otuz dokuzuncu numaralarında mezkûr ev
rak ve senedat üzerine tahrir olunan ciro ve kabul ve avali ve kabzı 
mutazammın şerhler. 

80 - Hesabı cari defterlerine yazılan kayıtlar. 

81 - Şirketler tarafından inikatı umumileri münasebetiyle neşredi
len lâyiha ve bilançolar. 

82 - Gazeteler ve ulûm ve edebiyat ve sanayiden bahis risaleler.. 

83 - Bİn kuruşa kadar meblâğı havi olan vasiyetnameler. 

6*4 - Depozito edilen hisse senedatımn ve tahvilâtın kuponlarına-
dair olan bordrolar. 

85 - Devairi resmiyenin kumpanya ve acentelere gönderecekleri 
ordinolar ile kumpanya ve acentelerin muamelâtı dahiliyeleri için tan
zim edecekleri her nevi ordinolar. 

86 - Devairi resmiyenin sual ve istizahı üzerine efrat tarafından: 

yazılacak cevaplar. 

67 - Sigorta ücreti beş kuruş veya ondan dun olan nakliyat sigor
taları . 
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86 - Tiyatro ve konser ve balo biletlerinin kıymeti yirmi kuruştan 
aşağı olaniarİyle mekâtip ve müessesatı hayrîye ve mezhebİye menfaa
t ine ait bulunanları. 

F A S L I R Â B t 

Rüsumun sureli tediyesi 

KISMI E V V E L 

Resmi damga pulları 

Madde 28 — Tabi oldukları damga resminin suveri saire ile ifa
s ına işbu kanunda mesağ gösterilenlerden maada her nevi evrak ve se-
nedat ve ilânatın ifayı resmi için numuneleri merbut resmi damga 
pulları istimal olunur. Damga resminin miktarına muadil olmak üzere 
iktiza eden neviden müteaddit pul il sakı caizdir. 

Resmi maktua tabi olanların damga resmi resmi maktu pullarının 
ve resmi nispiye tabi olanların damga resmi resmi nispî pullarının ilsa-
kiyle tediye olunur. 

Madde 29 — Pul lar evrak ve senedatın hini tanziminde ilsak edi
lecek ve işbu kanuna merbut numuneler veçhile tarih ve mühür ile ve
yahut tarih ve imza i le iptal olunacaktır. Tarih ve mührün veya tarih 
ve imzanın birer kısmı evrak ve senedatın ve diğer kısımları pulların 
üzerine vaz 'edilecektir. 

Evrak ve senedata müteaddit pul ilsak olunursa pullar yekdİğe-
rİnden ayrı olarak yapıştırılacak ve fakat beher İkİ pul bir tarih ve bir 
mühür veyahut bir tarih ve bir İmza ile iptal olunabilecektir. 

Şirketler ve banka ve tİcarethanelerce tanzim edilecek evrak ve 
«enedat üzerine ilsakı lâzımgelen pullar bunlarda müstamel tarihli im
za damgalariyle iptal edilebilir. İmza damgası yalnız ismi muhtevi ise 
pul üzerine ayrıca tarih dahi vaz 'olunur. 

Madde 30 — Memaliki ecnebiyeden veyahut Memaliki Şahanenin 

işbu kanun ahkâmı cari olmıyan mahallerinden gelen evrak ve sene

data ilsakı lâzımgelen pullar altıncı ve on ikinci maddeler mucibince 

damga resmini ifaya mecbur olanlar tarafından yirmi dokuzuncu mad 

dede ahkâmına tevfikan vaz ve iptal edilecektir. 
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K I S M I SANÎ 

Fevkalâde damga 

Madde 31 — Âtide tadat olunan evrak ve senedat ve ilânatm dam
ga resmî pul yerine fevkalâde damga vaz'ı suretiyle dahi ifa olunabilir . 

1 - Makbuz ve ibra senetleri. 

2 - Çekler ve hini İbrazında tediyesi meşrut olan poliçeler. 

3 - Borsa ve tüccar bordroları. 

4 - Faturalar. 

5 • Hesap pusulaları ve hesabı cari varaka ve cüzdanları. 

6" - Depozito ilmühaberleri ve sandık bonoları. 

7 • Her nevi nakliyata dair olan evrak. 

8 - Balo ve konser ve tiyatro biletleri. 

9 - Resmi Maktu Tarifesinin kırk dokuzuncu numarasında muhar
rer sigorta avönanları. 

10 • Her nevi ilân varakaları. 

11 - Resmî Maktu Tarifesinin otuz dördüncü numarasında muhar
rer defatir. 

12 - Bin kuruştan yukarı damga resmine tabi evrak ve senedat. 

Madde 32 — Fevkalâde damga 2, 5, 10 ve 20 paralık için kırmızı ve 
yirmi paralıktan yukarısı için mavi renkte olacaktır. 

Fevkalâde damga vaz'olunacak evrakın resmi peşin olarak istifa 
ve yüzde beşi tenzil edilir. 

Fevkalâde damga vaz'ı için vukubulacak istida Düyunu Umumiye 
Varidatı iMuhassasa Idarei Merkeziyesİ tarafından meccanen verilen 
bordrolara tahrir ve Resmi Maktu Tarifesinin yüz yedinci numarası 
veçhile pul ilsak edilerek idareye ita kılınır. 

Madde 33 — Sigorta şirketleri tarafından yirminci maddede mur 
harrer şerait dairesinde ifa olunacak damga resminin tediyesi sigorta' 
mukavelenamelerine ve evrakı mümasileye (Şirket tarafından damga 
resmi tesviye olunmuştur) ibaresini havi Düyunu Umumiye îdarei Mer* 
keziyesince boyalı ve mahsus bir damga ile işaret edilir. 

Yirmi bir ve yirmi ikinci maddelerde muharrer olan hisse senedatı 
ile tahvilât gerek Memaliki Şahanede gerek memaliki ecnebiyede ihraç 



399 

edilmiş bulunsun bunların tabi olduğu damga resmi pul ilsak edil mi-
yerek Düyunu Umumiye İdarei Merkeziyesince makbuz itası veya fev
kalâde damga vaz'ı suretiyle istifa olunur. 

Resmi mezbur makbuz itası suretiyle istifa edildiği takdirde "key
fiyeti istifa Dersaadet'te neşrolunan gazetelerle Idarei mezkûre tara
fından ilân edilecektir. 

Yirmi altıncı madde mucibince alınması lâzımgelen damga resmi 
fevkalâde damga vaz'ı suretiyle dahi istifa edilebilir. 

: K I S M I S A L İ S 

ilânda mahsus ahkâm 

Madde 34 — Resmi seneviye tabi olmıyan ilânlar ya resmi damga 
pulunu havi olur veyahut Düyunu Umumiye Varidatı Muhassasa Ida
rei Merkeziyesi tarafından damgalanır. Pul ilsak edilecek olursa pul
lar yirmi dokuzuncu madde mucibince vaz'olunarak ya maddei mezkûre 
ahkâmına tevfikan veyahut metni ilânın pul üzerine tab'ı suretiyle iptal 
edilir. 

Madde 35 — Resmi seneviye tabi tutulan ilânnameler mevakii 
umumİyeye tahrir ve talik ve ilsak suretiyle veya suveri saire ile teshir 
edilmezden evvel bunları teşhir ettirenler Düyunu Umumiye idaresine 
müracatla resmi muayyeni ifa edeceklerdir. 

Senei maliyenin inkızasından sonra mahallerinde İpka edilen ilân-
nameleri teşhir ettirenler resmi damgayı senei âtiyei maliye İptidasında 
tekrar tediyeye mecburdurlar. Sene küsuratı tam bir sene addolunur. 
Ve resmi mezbur yalnız makbuz itası suretiyle istifa kıl ınır . Damga 
resmî tediye edilmiş olan mezkûr ilânnamelerin b i r mahalden diğer ma
halle nakli müceddeden resim istifasını İcahefcmeyip ancak bunları teş
hir ettirenler olbapta Düyunu Umumiye İdaresine itayı malûmat eyli-
yeceklerdir. Malûmat vermedikleri takdirde yeniden ifayı resme mec
bur olacaklardır. 

Madde 36 — Resmi seneviye tabi olan ilânnamelerj teşhir ettiren
ler tarafından resmin ifasından evvel Düyunu Umumiye İdaresine nüs-
hateyn olarak tanzim olunmuş b i r beyanname ita edilecek ve işbu be
yannamede evvelâ ilânname münderecatı ve şekli ve mesahasının kaç 
metre veya desimetre murabbaından ibaret olduğu saniyen nüshalarının 
adedi salisen ilânı teşhir ettirenin isim ve şöhret ve sanatı ile mahalli 
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ikameti râbİan ilârmamenin vaz ve teşhir edilecek mevakii gösterile
cektir. İşbu nüshalardan biri İdarede hıfzolunup diğeri üzerine tediyesi 
3ktiza eden resmin miktarı tahrir olunarak vize edildikten sonra ilânı 
Jteşhir ettirene iade «1« nacaktır. 

l(IMruafiyatın 63 üncu numarasına müracaat) 

Madde 37 — Tâbi ve naşirler gazete ve her nevi resaili mevkute 
-ve gayri mevkuteye dercedeeekleri İlânların neşretti renler tarafından 
pulu ilsak ve iptal oilunmuş nüshıai asliyesini ahİz ve bir sene nezdinde 
hıfzetmiye mecburdur, t lânatı mükerrere için müddeti mezkûrenin meb
de i san İlân tarihinden it ibar olunur. 

F A S L I H Â M Î S 

A h k â m ı cezaiye ve cezayı nakdin in c ihet i aidiyeti 

Madde 38 — Gerek memurin gerek efrat tarafından tanzim kıl ınıp 

«damiga resmi İşbu kanun ahkâmına tevfikan ifa edilmemiş olan evrak 

ve senedat ve il âna t için damga resminden maada âtide tâyin edilen de-

•recat üzere cezayı nakdî alınır. 

.Resmi maktua tabi olan evrak ve senedat ve ilânattan: 

Kuruş 

İkİ paraya kadar olan resim için 75 

İk i paradan yukarı beş paraya kadar resim için 100 

Beş paradan yukarı on paraya kadar resim içirt 150 

On paradan yukarı yirmi paraya kadar resim için 250 

Y i r m i paradan yukarı bir kuruşa kadar resim için 300 

B i r kuruştan yukarı iki kuruşa kadar resim için 400 

iki kuruştan yukarı beş kuruşa kadar resim için 600 

Beş kuruştan yukarı on kuruşa kadar resim için 600 

O n kuruştan yukarı yirmi beş kuruşa kadar resim için 700 

Yirmi beş kuruştan yukarı elli kuruşa kadar resim için 800 

E l l i kuruştan yukarı yüz kuruşa kadar resim için 900 

Yüz kuruştan yukarı resim için 1000 



m 

Resmi nispiye tabi olan evrak ve sen edattan havi oldukları meb
lâğın beher yüz kuruşu için beş kuruş alınacak ve küsurat yüz kuruş 
itibar olunacaktır. 

Resmi maktua tabi olan evrak ve senedat ve ilânatın damga resmi 
noksan olarak ifa edildiği takdirde resim itmam olunmakla beraber 
cezayı nakdi yalnız noksan için istifa olunur. 

Resmi nispiye tabi olup noksan pullu bulunan evrak ve senedatın 
-cezayı nakdisi bunların natık olduğu meblâğın on birinci maddede tâyin 
edilen derecata tevfikan resmi ifa edilmemiş olan kısmı üzerinden he
sap ve istifa olunur. Ancak resmin itmamında evrak ve senedatı mez» 
küreye mevzu pulların mecmuu muteber addedilir. 

Resmi Maktu Tarifesinin yirmi iki ve altmış dördüncü numara* 
larında resmi nispiye tabiiyeti gösterilen evrakın cezayı nakdisi husu
sunda resmi maktua tabi olanlara mütaallik ahkâm tatbik olunur. 

Sigortalar hakkındaki ahkâma muhalif harekâttan dolayı sigorta* 
ların tabi olduğu damga resminin el l i misli cezayı nakdi alınır. V e pul 
noksan olduğu halde noksan ikmal ettirilmekle beraber cezayı nakdî 
yalnız noksan üzerinden istifa kılınır. 

Evrak ve senedat ve ilânatın tabi bulunduğu damga resmi ifa kı
lınmış olup da pullar tarifatı kanuniyeye tevfikan vaz ve İptal olun
mamış ise bunlardan damga resmi tekrar-istifa olunmayıp yalnız işbu 
maddede muayyen cezayı nakdi alınır. 

Madde 39 — Evrak ve senedat ve ilânat üzerine kemmİyeti nizami
yeye ve tarifi kanuniyeye muvafık surette pul vaz ve iptal edilmiş ol
makla beraber nev'i mahsusundan yapıştırılmamış ise zikrolunan evrak 
ve senedat ve ilânatın hâmili ilsakı lâzırrfgelen pul kıymetinin üşrüne 
muadil olmak ve fakat on paradan dun olmamak üzere nev'i mahsu
sundan pul vaz ve iptal edecektir. Hâmil tediyatı vakıasından dolayı 
damga resmiyle kanunen mükellef olana hakkf müracaatı haizdir. 

'Madde 40 — Evrak ve senedatın damga resminden dolayı ahzi 
lâzımgelen cezayı nakdî işbu kanunun mevaddı mahsusasmda tasrih 

edilenlerden maada ahvalde mümzilerinden alınır. 

Cezayı nakdiden mesul olanlar taaddüt eylediği surette hisseleri 
iç in yekdiğerine hakkı müracaatları olmak üzere cezayı nakdî damga 
resmiyle beraber kefaleti müteselsile kaidesine tevfikan mesul olanlar
dan istifa olunur. 

T. 1 C. I F . 2* 
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Madde 41 — Memaliki Şahanede tanzim olunan evrak ve senedatı 
ticariye veya mütedavİlenin dan>ga resmi hususunda işbu kanun ahkâ
mına riayet edilmemiş olmasından dolayı alınması ılâzımgelen cezayı 
nakdî damga resmiyle beraber roiimziden veya mümziye hakkı müra
caatları olmak üzere kefaleti müteselsile kaidesine tevfikan hâmilden 
ve cirantalardan ve kabul edenden istifa olunur, 

Memaliki ecnebiyede veyahut Memaliki Şahanenin işbu kanun hük
mü cari olmıyan mahallerinde tanzim olunup kanunu mezkûrun hükmü 
car i olan mahallerine ithal edilen evrak ve senedatı ticariye veya müte
davİlenin damga resminden dolayı alınması lâzım'gelen cezayı nakdî 
damga resmiyle beraber bunları badeIİthal en evvel füruht veya kabul 
veya tediye veyahut sair suretle istimal eden şahıstan veya şahsı mez
kûra hakkı müracaatları bulunmak üzere kefaleti müteselsile kaidesine 
tevfikan hâmilden ve evrak ve senedatı mezkûrenin kezalik ithalinden 
sonra kabul ve ciro ve tediye edenlerden istihsal olunur. 

Memaliki Şahanede tanzim edilip pulsuz veya pulu noksan olan 
veyahut pulu kanuna muvafık surette vaz ve iptal edilmemiş bulunan 
poliçeler kabul veya ciro veyahut tediye olunmazdan evvel Düyunu 
Umumiye İdaresine mümziai veya hâmili tarafından ibraz edildiği halde 
ahkâmı kanuniye mucibince evrakı medbure için lâzımgelen pullar be
delinin üç misli lldarei mezkûrece mümziden veya mümziye hakkı mü
racaatı olmak üzere hâmilden istifa olunarak resmi damga muamelesi 
İkmal olun-jT. V e bu poliçeler kefaleti müteselsile imtiyazından sakıt 
olmaz. 

Madde 42 — Tarihi teşekküllerinden veya temdit müddetlerinin 
takarrür eylediği günden itibaren üç ay zarfında hisse senedatına ait 
damga resmini ifa etmemiş olan şirketler resmi mezkûru ifa eyledikten 
başka senedatı mezburenin kıymeti itibariyelerinin yüzde üçüne müsavi 
cezayı nakdî tediyesine mecburdur. Hükmü mezkûr tarihi ihdaslarında» 
veya yirmi üçüncü maddenin fıkrai ahiresinde gösterilen inkızayı müd* 
det tarihinden itibaren üç m ah zarfında tabi oldukları damga resmi ifa 
edilmemiş o lan tahvilâta dahi tatbik olunacaktır. 

Madde 43 — Yi rmi a l t ı na madde ahfaâmına tevfikan damga resmi 
ifa kıl ınmamış olan ecnebi eshamı ve tahvilât ve hisse senedatı füruht 
olunduğu takdirde bunların kıymeti itibariyeleri ve malûm olmadığı 
surette piyasa kıymeti üzerinden yüzde beş nispetinde cezayı nakdî istifa 
•lunur. İşbu cezayı nakdinin miktarı beher füruht muamelesi için iki 
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yüz kuruştan dun olmryacak ve nısfı için yekdiğerine hakkı müracaatı 
olmak üzere tamamı bayi, veya müşteriden alınabilecektir. 

Madde 44 — Resmi damga muamelesi dördüncü faslın üçüncü kıs
mı ahkâmına muhalif olan İlânlardan ahzi lâzımgelen cezayı nakdî 
damga resmiyle beraber her kimin nam ve hesabına olursa olsun onları 
tevzi veya vaz ve teşhir ettirenlerden alınır. 

Damga resmi muamelesi ahkâmı kanuniyeye muhalif olmasından 
dolayı memurini aidesi tarafından zaptedilen ilân nüshalarının adedi 
her ne miktar olursa olsun cezayı nakdî beher zabıt muamelesi için 
yalnız on nüsha üzerinden alınıp diğerleri damga resminin istîfasiyle 
iade edilir. 

Gazeteler i le resaîH mevkute ve gayri mevkuteye dercedilecek Üa-
nattan damga resminden dolayı alınması lâzımgelen cezayı nakdî dam
ga resmiyle beraber yalnız mezkûr ilânların pulu havi nüshasını otuz 
yedinci madde mucibince ahiz ve htfzetmiyen veyahut işbu nüshayı nok
san pullu veya pulları tarifatı kanuniye dairesinde vaz ve iptal edil
memiş olduğu halde kabul eden gazete müdürleriyle resaili mezkûre 
tâbi ve naşirlerinden istifa olunup ancak bunlar yalnız damga resmi 
için ilân sahiplerine müracaat hakkını haiz olacaklardır. 

iMadde 45 — Cezayı nakdî ahzi lâzımgelen evrak ve senedat ve 
ilânatın hâmilleri tarafından terkedilmesi cezayı nakdinin istifasına mâ
ni olamaz. 

Tahsi'l olunacak cezayı nakdinin miktarı istifayı resim için yapıştı
rı lacak pulların üzerine işaret olunup mezkûr pullar cezaiyi nakdiyi 
tahsil eden daire veznesinin resmî mührü ve tarih ile iptal olunur. 

Madde 46 — Bi lcümle mahakim ve mecalds rüesa ve âzası ve sair 
memurini Devletten her kim olursa olsun işbu kanun hükmünce alın
ması lâzımgelen resim ve cezayı nakdiyi talebe mecburdur. 

Cezayı nakdî tav*an ifa edildiği halde irat kaydolunmak üzere men
sup oldukları daire veznesine teslim edilir aksi halde yedinci fasıl mu-
«ibince muamele olunur. 

Madde 47 — Maddei sabıkada muayyen vazifeyi ifa etmeksizin 
damga resmi muamelesi işbu kanun ahkâmına muvafık olmıyan evrak 
ve eenedat ve ilânat hakkında muamele icra eyliyen bilcümle memu-
•inden mezkûr evrak ve senedat ve ilânartan dolayı kanunen alınman 
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lâzımgelen cezayı nakdinin bir misli kırkıncı maddenin fıkraı saniye
sine tevfikan istifa olunacaktır. 

(Memurin tarafından tanzim edilip damga muamelesi işbu kanua 
hükmüne muhalif bulunan evrakın damga resmi mükellef olandan ve 
cezayı nakdisi evrakı tanzim eden memurdan istihsal edilir. 

Madde 46 — Devairi resmiyeye verilen ve Resmi Maktu Tarife
sinin 53, 54 ve 55 numaralarında muharrer bulunan evrak pulsuz veya 
pulu noksan olduğu veyahut yirmi dokuzuncu madde hükmüne gayri 
muvafık surette vaz'edildiği halde kabul edilmiyeeektİr. Bu gibi evrakı 
kabul veya bunlar hakkında muamele icra eyliyen memurinden yarım
şar Osmanlı lirası cezayı nakdî alınır. Evrakı mezkûrenin mümzilerine 
cezayı nakdî terettüp etmez. 

Zikrolunan evrakın tabi olduğu pul ilsak olunup da tarifatı ka
nuniye dairesinde iptal edilmemiş ise kabul eden memur tarafından 
resmî mühür ile muamelei iptaliye icra ve ikmal edilecektir. 

Madde 49 — Mabakimde rüyet olunan daaviye ait «k ıp damga mua
melesi muhalifi kanun olduğu m aba kimce tebeyyün eden evrak ve se-
nedat veilânattan alınacak cezayı nakdî alelûsul irat kaydolunmak üzere 
mahakime ve müzekkere üzerine devairi icraiyece veya itirazen ma-
hakim karariyle istifa olunacak ve dördüncü ve beşinci maddeler mu
cibince alınacak olan cezayı nakdiler kezalik irat kaydolunmak üzere 
Düyunu Umumiye idaresine aittir. 

Madde 50 — Damga muamelesi muhalifi kanun olan evrak ve se-
nedat ve ilânatı hâmil olup bunların cezayı nakdisinden mesul olmı* 
yanlar mezkûr evrak ve senedat ve ilânatı Düyunu Umumiye idaresine 
teslim veya İsal eyledikleri surette tahsil edilecek cezayı nakdinin nısfı 
kendilerine ita kılınır. 

Zikrolunan evrak ve senedat ve ilânat sirkat ve cebir ve taarruz 
ve emniyeti suiistimal gibi kanunen memnu ahval sebebiyle elde edilmiş 
ise ihbariye ita kılınmaz. 

Madde 51 — Damga resminden dolayı terettüp eden cezayı nak
diye itiraz edilmeksizin ve hüküm lâhik olmaksızın cezayı mezkûrun 
tamamen veya kısmen affı medyun .tarafımdan istida olunduğu ve ce
zayı nakdinin miktarı bin kuruşu tecavüz etmediği halde Düyunu Umu
miye Varidatı Muhassasa İdarei Merkeziyesince bu bapta bir karar 
i ta olunabilir. 



Miktarı mezkûr fevkındalci mebah'ğ İçin Hazİnei Maliyece usulü 
dairesinde muamele edilir. 

FASLI SADİS 

Tetkikat ve takayyüdat 

Madde 52 — Damga resminin ahkâmı kanuniye dairesinde temini 
istifası için Düyunu Umumiye Varidatı Muhassasa idaresi tensİhedeceği 
vakitte anonim şirketlerin ve hisse senedatiyle müteşekkil sair bilcümle 
şirketlerin idarehanelerinde ve şubelerinde icrayı tetkikata salâhiyet-
tardır. Tetkikat için istihdam olunacak memurlar idarece evsafı lâzameyi 
haiz olanlardan intihap edilecektir. 

Damga varidatının temini İstifasından ibaret bulunan vazifei me
muriyetlerini esnayı tetkikatta tecavüz ve suiistimal eden memurlar 
idareten tedip olunmakla beraber 'Ceza Kanunnamei Hümayununun yüz 
altıncı maddesi hükmüne tevfikan mücazat olunur. 

Madde 63 — Damga resminden dolayı devairi resmiyede lâzım-
gelen tetkikat Maliye Nezaretince bir müfettiş marifetiyle icra ettirile
cektir. 

Madde 54 — El l i ikinci ve el l i üçüncü maddelerde muharrer tet
kikat eyyamı resmiye ve tatiliyede ve devairi resmiye ve idarehanelerin 
bermutat açık olmadığı saatlerde icra edilemez. Tetkikat sureti müm-
künei seriada ifa edilecek ve muamelâtı ihlâl etmemek için evrak ve 
senedat ve ilânat bulunduğu mahalden diğer mahalle nakledilmiyecektir. 

E1Iİ ikinci maddede muharrer şirketlerin ve şubelerinin idareha
nelerinde damga muamelesi ahkâmı kanuniyeye muhalif evrak ve se
nedat ve ilânat bulunduğu halde cins ve nev'ini ve kanuna sureti mu
halefetini mübeyyin memur tarafından bir zabıtname tanzim edilecek 
ve bunların İdarehanede mevcudiyetini tasdikan zabıtname zini mezkûr 
idarehane müdürüne imza ettirilecektir. 

Zabıtnamesini tasdik ve imzadan müdürün imtina edeceği evrak 

ve senedat ve ilânat zabıt ve zabıtnameye rabıt kılınacaktır. 

IE1U üçüncü madde mucibince Maliye Nezareti tarafından icra et
tirilecek tetkikat neticesinde damga resmi muamelesi ahkâmı kanuniyeye 
muhalif evrak ve senedat ve ilânat bulunduğu halde yedinci fasılda mu
harrer ahkâma tevfikan muamele edilecektir. 
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'Madde 55 — Ell i ikinci maddede beyan olunan tetkikatın icrasına 

muhalefet edildiği surette keyfiyet memur tarafından mahallinde tanzim 

olunacak bir zabıtname ile tahakkuk ettirilecektir. Muhalefeti vakıanın 

kanunen şayanı kabul olmadığı mahkemei aidesince tebeyyün eylediği 

halde Düyunu Umumiye İdaresine ait olmak üzere dört Osmanlı altı

nından kırk Osmanlı altınına kadar cezayı nakdî hükmolunacak ve işbu 

cezayı nakdî evrak ve senedat ve ilânatın tabi olduğu resim ve cezayı 

nakdiden başka olarak istifa kılınacaktır. 

Madde 56 — Damga muamelesi hükmü kanuna muhalif evrak ve 
senedat ve ilânat aramak için ıbüyût ve mesakini hususiyeye duhul ve 
kimsenin üzeri taharri edilemez ve mütecasirleri Ceza Kanunnamei Hü
mayunu ahkâmına tevfikan mücazat olunur. İşbu madde hükmüne mu
hal i f hareket neticesinde ele geçecek evrak ve senedat ve ilânat hak
kında takibatı kanuniye icra olunmaz. 

F A S L I S Â B Î 

T a k i b a t 

Madde S 7 — Kırk altıncı maddede muharrer olan memurince dam
ga resmine tabi evrak ve senedat ve ilânatın damga resmi işbu kanun 
ahkâmına tevfikan ifa edilmediği veya -pulların ilsak ve iptali kanuna 
muvafık olmadığı meşhut olur ve resim ile cezayı nakdinin tediyesi 
zımnında vâki olan talep tarihinden itibaren nihayet sekiz gün zarfında 
resim ve cezayı nakdiden mesul olan kimse bunları tediyeden imtina 
etmiş bulunursa memurini mezkûre o mâkule evrak ve senedat ve ilâ-
nati veyahut on la r yerine kaim olan zabıtnameyi elli dokuzuncu madde 
ahkâmı mahfuz olmak üzere Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresine 
tevdi edecek ve'İdare dahi mahallî icra dairesine bu maddeye mütaallik 
ahkâmı kanuniyeden bahis bir müzekkere İrsal eyliyecektir. 

Madde 58 — Damga resminden dolayı kendisinden cezayı nakdî 
talep olunan kimse icra dairesinden vukubulan tebligat tarihinden iti
baren sekiz gün zarfında İtiraz edebilir. 

İ t iraz istidası mahallî bidayet hukuk mahkemesine ita kılınıp bir 
sureti mahkeme tarafından üç gün zarfında Düyunu Umumiye İdaresine 
tebliğ olunacak ve İdarei mezkûrece işbu tebliğ tarihinden İtibaren se
kiz gün zarfında cevabı ita edilecektir. 
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İt iraz istidası ve İdarenin cevabı ve cezayı nakdiye tabi tutulan ev
rak ve senedat ve ı'Jânat veya bunların makamına kaim olacak zabıt
name miiteferriatiyle beraber mahkeme tarafından mezkûr cevabın vü-
rudu tarihinden itibaren üç gün zarfında mahallî müddeiumumiliğine 
tevdi olunur ve sekiz gün zarfında (İdareden cevap verilmemiş olsa da 
bu veçhile muamele edilir. 

Müddeiumumilikçe dahi sekiz gün zarfında lâznmgelen mütalâa-
c a m e ita ve üç ı g ü n zarfında da mahkemece müzakere odasında keyfi
yetin -tetkikına iptidar olunur. 

Mahkemece lüzum görüldükte tarafeyn huzuru mahkemeye celbedi-
l i r . 

Mahkemenin ilâmı cezayı nakdiyi müstehzim olan evrak ve senedat 
ve ilâna tın veya olbapta tanzim edilmiş olan zabıtnamenin ve mütefer-
riatının birer sureti ımısaddakaaiyle beraber sekiz gün zarfında müd
deiumumi marifetiyle gerek muteriza gerek Düyunu Umumiye İdaresine 
tebliğ olunacaktır. Müddeiumumi bulunmıyan kazalarda işbu kanun 
hükmünce müddeiumumilere ait vazife vekili kanunileri tarafından ifa 
olunur. 

Madde 59 — 'Mahakimi adliyece bir dâvanın esnayı niyetinde dam
ga muamelesi kanuna muhalif evrak ve senedat ve ilânat ibraz edildikte 
bunlar hakkında müddeumumi istima edilmeksizin hemen ayrıca bir 
hüküm ita olunmak iktiza eder ve bu hüküm asıl davanın niyetini tehir 
etmez. 

Madde 60 — 58 ve 59 uncu maddelerde beyan olunan hükümler 
tarihi tebliğlerinden itibaren otuz jgün zarfında yalnız temyiz olunabilir. 

Temyiz istidasında bulunacak kimse evvelemirde itasına mah
kûm olduğu meblâğı ya mahkeme veznesine veyahut Düyunu Umumiye 
İdaresi Sandığına tevdie mecburdur. 

Ancak meblâğ mahkûmunhih bin kuruşu tecavüz eylediği halde 
Mahkemei Temyizce tahtı hükme alınacak meblâğı bİlâ itiraz tesviye 
edeceğini mütaahhit ve senedi usulen Mukavelât Muharrirliğinden mu-
aaddak kefil] îraesi dahi caizdir. 

Temyiz istidası evvelen esbabı mucibeyi saniyen- fıkrai sabıka mu
cibince mahkûmunhih olan meblâğın veya kefaleti lâzimenin ita kılın
dığını muhtevi olmak ve salisen asıl i lâm veya sureti musaddakası 58 inci 
maddede muharrer evrakı müteferrianın sureti musaddakalaniyle bera
ber merbut bulunmak şartiyle mahkûmu aleyhin ikametgâhı mahkeme-
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sine veya doğrudan doğruya Mahkemei Temyiz İstida Dairesine ita ve* 
irsal olunur. 

Temyiz istidasının -harç nizamı badelistîfa• defteri mahsusuna 
kaydile bir sureti üç gün zarfında canibi riyasetten diğer tarafa tebliğ 
olunacak ve tarafı mezkûr dahi lâyihai cevabiyesini sekiz gün zarfında 
mahkemeye ita edecektir. 

Temyiz edilen hüküm el l i dokuzuncu madde mucibince verilen-
hüküm nev'inden olduğu halde kezalİk temyiz istidası sureti üç gün 
•zarfında Düyunu Umumiye İdaresine tebliğ edilecek ve İdarei mezkû-
rece dahi yine sekiz gün zarfında cevap lâyihası verilecektir. 

Madde 61 — İkametgâh mahkemesine veriden temyiz istidaları ce
vap lâyihasının kaydolunduğu tarihten itibaren beş gün zarfında e l l i 
sekizinci ve altmışıncı maddelerde gösterilen evrak i le beraber mahallî 
müddeiumumileri tarafından Mahkemei Temyiz Başmüddeiumumilİğine 
irsal olunur. 

Doğrudan doğruya Mahkemei Temyize ita veya irsal olunacak 
istidalar kezalik beş gün zarfında Başmüdıdeİumumi!iğe tevdi edilir. 

Salifüzzikir cevap lâyihası altmışıncı maddenin fıkrai ahi resinde 
gösterilen sekiz gün zarfında verilmezse evrakı mezkûre hitamı müddeti 
mütaakıp Başmüddeiumumiliğe gönderilir. 

Madde 62 — Mahkemei Temyiz Başmüddeİumum'iliğince al tmışıncı 
maddede muharrer evrak ahzolunduğu tarihten itibaren sekiz gün zar
fında tanzim edilecek mütalâaname ile Mahkemei Temyiz İstida Dai 
resine tevdi kılınacak ve daİrei mezkûrece dahi müstacelen ve meselini 
saireye tercihan tetkik olunacaktır. 

[Madde 63 — istida Dairesinden verilen karar üç gün zarfında Mah
kemei Temyiz Başmüddeiaımumiliği memuriyetine tevdi edilecek ve me
muriyeti mezkûreden dahi kezalik üç gün içinde istidası reddolunan 
veya mahkûm olan tarafa tebliğ olunmak üzere mahallî müddeiumu
miliğine ve müddeiumumi bulunmadığı halde mahkemeye irsal oluna
cak ve bir sureti dahi diğer tarafa tebliğ kılınacaktır. 

Madde 64 — Kara r ı iptidai İstida Dairesince naklolunduğu ha lde 
nakzı havi sâdır alacak ilâmın ibrazı üzerine mahkemece keyfiyetin 
yeniden tetkikına iptidar olunur. 

Mahkeme karan sabıkında ısrar eylediği halde işbu ikinci karar 



hakkında verilecek temyiz istidaları Mahkeme! Temyiz Heyeti Umuroi-
y esin de tetkik olunur. 

ikinci defa vu-ku bulacak temyiz davası hakkında altmış ve altmış 
b i r ve altmış iki ve altmış üçüncü maddeler ahkâmına tevfikı muamele 
edilecek ve evvelki temyiz istidası kefalet iraesiyle vukubulmuş ise ke
falet tecdit kılınacaktır. 

Heyeti Umum iyeden sâdır olacak karara mahkeme ittibaa mec
burdur. 

Mahkemei Temyiz devairinden re*sen verilen cezayı nakdi hüküm
leri aleyhine yalnız itiraz olunabilir. İ t i raz istidası altmışıncı maddede 
beyan olunduğu veçhile esbabı mucibeyi ve meblâğı mahkûmunbihin ve
ya kefaleti lâı imenin ita kılındığını muhtevi olmak şartiyle hükmü mec
burun tarihi tebliğinden itibaren sekiz gün zarfında hükmü ita eyliyen 
daireye verilir, işbu istida hakkında kezalik maddei mezkûrenin fıkrai 
ahiresi ahkâmı tatbik olunur. 

Damga resminden ve cezayı naktiden dolayı Mahkemei Temyizce 
lâhik olacak hükümler tashihi karara tabi değildir. 

Madde 65 — Resmi Damga Kanununa muhalif muamelâttan mü-
evellit daavi ilâm harciyle mübaşir ücreti ka demiyesinden maada ma

sarifi muhakemeye tabi değildir. 

Madde 66 — Damga resmi muamelesinden dolayı muhalifi kanun 
hareket edenlerden vefat eyl i yenlerin veresesinden cezayı nakdî alın
mayıp yalnız damga resmi talep edilir. 

i f lâs vukuunda damga resmi düyunu mümtazeden ve cezayı nakdî 
düyunu âdiyeden olarak masadan istifa olunur. 

Madde 67 — Cezayı naktinin hüküm altına alınması için vâki ola
cak dâva iktiza eden resmin ifası lâzımgeldiğİ günden itibaren on sene 
sonra sakıt olur. 

'işbu kanunun tarihi neşrinden evvel tanzim olunan evrak ve se-
nedat ve ilânat hakkındaki müruru zamanın mebdei tarihi mezkûrdan 
i t ibar olunur. 

F A S U SÂMÎIN 

A h k a m ı m ü t e f e r r i k a 

Madde 68 — 5 ramazan 1310 tarihli Damga Kanununun mevkii 
icraya vaz'ından evvel hükmü cari olan kanuna muvafık olarak damga 
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resmi muamelesi i fa edilmemiş bulunan evrak ve senedat ve ilânattan 
cezayı nakdî almmıyacaktır. Bunlar ın devairi resmiyeye ibrazı halinde 
işbu kanun ahkâmına tevfikan yalnız damga resmi mübrizi tarafından 
İfa kılınacaktır. 

Fıkrai ula mucibince damga resmi ifa edilmemiş olan evrak ve se
nedat ve ilânatı kabul veya bunlar hakkında icrayı muamele eden me
murinden yarımşar Osmanlı altını cezayı nadî ile mübrize hakkı mü
racaatları olmak üzere kefaleti müteselsile kaidesine tevfikan damga 
resmi alınır. 

Madde 69 — 5 ramazan 1310 tarihli kanunun mevkii icraya vaz'ın-
dan işbu kanunun meriyeti tarihine kadar tanzim edilmiş olan evrak 
ve senedat ve İlânattan damga resmi muamelesi ahkâmı kanuniyeye mu
ha l i f bulunanlar İşbu kanunun tarihi neşrinden itibaren altı ay zarfında 
Düyunu Umumîye İdarelerine İbraz edildiği halde bunların tabi ol
duğu damga resminin tediyesi lâzımgeldiği zaman mer'i olan kanuna 
tevfikan yalnız resmi mezbur istifa kılınır. 

Resmi mezkûru kanunen resmi damga i le mükellef olan şahsa hak
k ı müracaatı olmak üzere mübriz ifaya mecburdur. 

Müddeti mezkûrenin inkızasından sonra devairi resmiyeye ibraz 
olunacak mezkûr evrak ve senedat ve ilânatın işbu kanunda muayyen 
damga resmi ve cezayı nakdisi hâmilinden ahzolunur. Hâmilin yalnız 
damga resmi için şahsı mezbure hakkı müracaatı vardır. 

13 cemaziyelevvel 1304 tarihinden işbu kanunun meriyeti tarihine 
kadar mürur eden müddet zarfında tanzim' edilmiş olan tercümei hal 
varakalariyle merbuta tından damga resmi muamelesi muhalifi kanun 
olanlar cezayı nakdiye tabi tutulmayıp bunların yalnız damga resmi 
muamelesi işbu kanun ahkâmına tevfik olunur. 

Madde 70 — Üzerinde 'Rumelii Şarkinin pulu bulunan evrak - vi
lâyeti mezkûre dahilinde tanzim edilmiş olmak şartiyle - sair Vilâyeti 
Şahanede pul resminden muaftır. Üzerinde umum Vilâyatı Şahaneye 
mahsus pul bulunan evrak dahi Rumelii Şarki*de pul resminden muaftır. 

Madde 71 — Evrak ve senedatm natık olduğu mebaliğ altın mes
kukât üzerine ise Osmanlı lirası yüz ve altının gayri meskukât üzerine 
ise sim mecidî on dokuz kuruş hesabiyle taayyün edecek miktar istifayı 
resme esas ittihaz olunacaktır. 

Meskukâtı ecnebiye Osmanlı lirası yüz kuruş it ibariyle f ü mukan

neni âti mucibince hesap olunur: 



411 

Kuruş San tii 

İngi l iz l i rası 110 
Frank 4 40 
Ruble 11 75 
Mark 5 40 
Kuron 4 50 
Dolar 23 
Florin (Felemenk) 9 
Rupi 7 50 

«Balâda muharrer olmıyan meskukâtı saire pulun ilaak olunacağı 
günün kambiyo fiatı mucibince hesap olunacaktır. 

FASLI TÂSÎ 

Munzam pullan 

Madde "72 — İşbu fasılda muharrer evrak ve eenedatın damga res
m i nispî ve maktu olmak üzere numuneleri merbut munzam pulların 
ilsakiyle istifa olunur. 

/Madde 73 — Bilcümle emvali gayri men kulen in ve sefa in ve me-
rakibi bahriyenin ferağ ve intikaline dair tanzim olunan zabıtnamelere 
on birinci maddede muharrer nispete göre munzam pulları ilsak edilir. 

intikal ve ferağ muamelâtı b i r zabıtname i l e icra olunursa İşbu 
muamelelerin her biri fıkrai utâda beyan olunan nispete göre a y n ayrı 
resme tabidir. 

(intikal muamelâtının taaddüdü mükerrer damga resm! istifasını 
müetelzim değildir. 

Madde 74 — Her nevi tekâlif ve sa i r ira't kaydı lâzımgelen me-
bal iğin ahiız ve kabzını mübeyyin devadri resnüye ile mal sandıklarından 
ve emvali emiriye mültezimleri ve bilcümle tahsil memurları tarafın
dan ita olunan makbuz ve ibra senedatma yirmi paralık maktu mun
zam pulu ilsak olunur. İşbu makbuz ve ibra senedatının itası mecbu
ridir. Her nevi tekâlif kuponlu makbuz veya zahriyeli pusula ile istifa 
edildiği halde kuponlara ve zahriyelere pul vaz'edilmeyip yalnız asıl 
tezkereye veya pusulaya yirmi paralık bir pul yapıştırılır. 

Madde 75 — Devairi resmiye tarafından efrada her nevi nakliyat 

İÇİn ita olunan hasbî nakliye ve eda ve transit tezkereleri veya bunların 
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yerine kaim olacak ruhsatname ve ilmühaberler ve bedeli üşre ve rü
sumu saireye mukabil aynen bırakılan zahair ve eşya için verilen mak
buzlar ve her şekilde tütün ve tömbeki bey*iye tezkereleri ve devairi 
belediyece verilen nakil tezkereleri ve her nevi mecra hafriyat ve ta
miratı ruhsatnameleri 20 para 

Ferağ ve intikal ve inşaat ve tamirat tezkereleri ve yüz kuruşa ka
dar olan esnaf tezkereleriyle sergi ruhsatnameleri ;1 kuruş 

Mürur tezkereleriyle on kuruş harca tabi olan pasaportlar ve pa
savanlar ve yüz kuruştan yukarı iki yüz kuruşa kadar esnaf tezkereleri 
ve sergi ruhsatnameleri 2 kuruş 

Saydı bahrî ve Dersaadet ve merakizi vilâyattan gayri mahallerde 
verilen saydı berrî tezkereleri ve si lâh taşımak mezuniyetini mutazam-
mın tezkereler ve iki yüz kuruştan yukarı üç yüz kuruşa kadar resme 
tabi esnaf tezkereleriyle sergi ruhsatnameleri 3 kuruş 

Pasavanlar ve üç yüz kuruştan yukarı resme tabi esnaf tezkerele
riyle sergi ruhsatnameleri 5 kuruş 

Pasaportlar ve Paytahtı Saltanatı Senİyede ve Vilâyatı Şahane me-
rakizİnde ita olunan saydı berrî tezkereleri 10 kuruş 
maktu resme tabidir. 

Madde 76 — iBalâda zikir ve tadat olunan evrak ve senedata en-
vaına göre ihdas edilmiş olan pullardan ilsak olunacaktır. 

Ancak işbu fasıilda muharrer olan ve yirmi para resmi rnak-
tua tabi bulunan evrak ve senedat için devairi resmiye makbuzlarına 
mahsus pullar ve on kuruş harca tabi pasaport ve pasavanlar için dahi 
mürur tezkerelerine mahsus iki kuruşluk pullar istimal edilecektir. 

Madde 77.— Munzam puManna tabi olan evrak ve senedata ıber* 
mucibi kanun ilsakı l&zımtgelen pulların gayri pul ilsak edilmiş ise ik
tiza eden pul kıymetinin üşrüne muadil olmak ve fakat on paradan 
dun olmamak üzere hâmili tarafından yeniden munzam pulu vaz ve 
iptal olunacaktır. Hâmil tediyatı vakıasından dolayı memuru mümziye 
hakkı müracaatı haizdir. 

Madde 78 — Balâda muharrer evrakı pulsuz veya noksan pulılu 
olarak ita eden veya pul ilsak edip de işbu kanunun yirmi dokuzuncu 
maddesi ahkâmı dairesinde vaz ve iptal etmiyen memurin kanunu mez
kûrun otuz sekizinci maddesinde muharrer cezayı nakdiye mahkûm 

olurlar. 
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Madde 79 — İşbu fasılda muharrer rüsumdan evrakı âtiye mu

aftır : 

1 - Devairi resmiye beyninde teati olunan makbuzlar. 

•2 - Aslı beş kuruş veya ondan dun her nevi tekâlif ve sair irat 

kaydı Iâzımgelen mebaliğ için devairi resmiyeden verilecek makbuzlar. 

3 - Aceze vergisi tezkereleri. 

4 - Bedenen veya bedelen ifayı hizmet eden amelei miikellefeye 

verilen tezkere ve makbuzlar. 

5 • Meccanen ita olunan pasaport ve mürur tezkereleriyle pasa

vanlar. 

6 - Pasaport ve pasavanlara ve mürur tezkerelerine tahrir olunan 

vizeler. 

M E V A D D I MAHSUSA 

Madde 80 — İşbu kanunun icrayı ahkâmından dolayı tebaai ec

nebiye hakkında gerek idareten gerek muhakemeten ifası lâzımgelecek 

muamelât tebaai mezkûreye mahsus ahkâmı ahdiye ve usulü meriyeye 

tevfik olunacaktır. 

Madde 81 — Pula mütaallİk kâffei kavanin ve nizamat ve mukar-

rerat işbu kanunun mevkii icraya vaz'ı tarihinden itibaren mefsuhtur. 

İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren bir mah sonra mevkii icraya 

vaz'olunacak ve şu kadar ki Yemen, Hicaz, Trablusugarp, Bağdat, Basra, 
* 

Erzurum, Musul, Van, Bit l is , Mamuretülâziz, Diyarıbekir vilâyatiyle 

Bingazi ve Zor Sancaklarında üç ay sonra meriyülicra olacaktır. 

Madde 82 — İşbu kanunun icrayı ahkâmı için Düyunu Umumiye 

İdaresince vukubulacak müracaat üzerine müddeiumumiler ve memu

rini belediye ile polis ve gümrük memurları muavenatı lâzimede bulu

nacaklardır. 

Madde 83 — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Adliye ve Maliye Ne-

aaretleri memurdur. 



Bir pulun sureti iptali 

; Şirketi Ticariye 

12 \ »füsto» 1321 

tatmübul 
12 ı J u t M 1321 

12 «gusto* 1331 ; 12 aluito» 11321 

t 
imza 

Mâhüı 

I H T A R : 

Yirmi dokuzuncu madde mucibince tarih ile mühür ve imza ve yahut imzalı damganın bir 
kısmı pulların üzerinde bulunmak şartiyle mühür ve imza ve tarih ve imzalı damganın her ne 
veçhile olursa olsun pulların üzerine vaz'ı ve tahriri caizdir. 

Müteaddit pulun sureti ilsak ve iptali 

12 »$»ato« 1321 

Mühür 

12 tfustos 1321 

İmza 

12 »JuJto. 



Müteaddit pulun sureti ilsak ve iptali 

12 afruılo* 1321 

Sirkati Ticariy* 

12 *ftustoa 1121 
İstanbul 

Şîrlccti TicaHya 

12 ağustos 1321 
İstanbul 

Şirkttİ Ticariye 

12 afuatos 13*21 
İstanbul 
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Bat i l i ) T a u t » Cilt Saalfa S a r 

VaraJcai Sahiha İMiaam namesi 1 2 at 
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Damara Kanununa roüteyyel f i t rai kanuniyı* 5 4 6 5 

Reaml Damsa Kanununun laılil edilen rnıddeleri S B57 

Reami Damsa Kanununa müzcyyel m e n d * 1 » 

Damsa Kanununun İt) inci maddesinin tadili 9 1 8 

Damca Kanununun 23 üncü maddealne müzeyyel fıktat ka
nuniye • 152 

Damca Kanununun 22 nci m mi d M i ne müaevvel medde! kû-
nnntya * 4 9 * 

Damca Kanununun 12 nci maddesine miıaeyyel fıkrai niza-
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JCrrafcı Sahiha idaresine dair Ti/unut 1 2 9 5 
Varakai SaJtiha ve Pul Bayi leri hakkınd . Tal imat 1 2 3 1 4 
Damsa pullarıaın tebdili elvaniyle müceddeden tab'ı ya «tki 
putların yenileriyle İcrayı mıibadelesi hakkında irade I ? 2 1 3 
Klvanı tebdil «dilen cedit damca pullarının mevkii tedavüle 
ihracı iç in muayyen müddetin ıcmdidiyle eaki pul ların îa-
l imali iç in muayyen müddet hakkında irade 1 - 4 0 * 
Damga Nizamname»i hükmünce alınması lâzım selen ccaayi 
nakdinin sureti lahalti vc olhahdaki itiraaalın mercii rüyeti 
hakkında .Mıamname Zeyl 3 97 
Âear vc rüaumal mültezimlerine verilettik zabıtnamelerin 
kırk paralık pula tabi tutulması hakkında irade a 1403 

Resmi Damca Kanununun 3 8 İnci maddesiyle 5 2 nci mad
desinin tıkrai evvel iyesini muaddil Kanun 2 4 6 0 4 

Roami Damsa Kanununun 9 uncu maddesinin 91 inci fıkra-
-ına miizevyel fıkra hakkında Kanunu Muvakkat 2 7 6 9 t 
Damıta Resminin tezyidine dair Kanun 1 81 4 
4 «ubat 1321 tarihli Damı» Kanununun *71> İnci maddesini 
muaddil Kanun 5 7 8 0 

Datrura ve Tu* Resimlerinin tezyidine ve ti 'Duk, yun » « • -
• u c a t ı a a latlblâk resmi s h c m ı ı i n a dalı K a o u * İ S * 1 7 

Damsa Kanununun 37 nci maddesinin tadil ine dair Xaztua 7 735 3 1 5 

Damsa Reami Kanununa müzeyyel Kanun • 9 5 M» 
Damca Kanununun «9» uncu maddesinin «83» İnci fıkrası 

184« « 3 7 Ahkâmının tadil ine dair Kanun • 184« « 3 7 

Damsa. Tuz. «aydı bahrî ve berri re*iirilerinin ve Rej i i ı iar* 
tinin «atmakta oldufiu tülün ve nie»'a Katlarına vâki p)aa 
lamalmin harp karlılığı vazedildiği hakkındaki kanunun 
tefalrl 3 131 

İteamİ Damca Kanununun muafiyet faslının *2 oci maddeai-
tef"»İri 5 5 1 4 

H-wnU 



Rat tur 

R o l l i l i T V t i » 

V a r a k a i S u b i t i * \ ı ı a r t ı n a m r > j ' 

R e n m i D a m » " N U a m n a m w i 

P u l N ı ^ m n . ı n i f ' i n i n 2« nrı » t n ı M r a i ı ı i a ] i n c i f i k y t t i m r 
k»im f i k r . i i n i z a m i T C 

R e s m î D a m ı t K a n u n u '/.tj\ 
R i u n n i i ] M a k l u a T a r ı f ı - ı n ı ı ı n - t d r J i " i 

R r i m i D n m c i i K a n u n u n u n 3 1 i n e i m a d u V ı n u n d d«- t"i 

D u m a n K a n u n u n a m ı ı / r y v r l h k / a i k a n ı ı n h r 

H n m i D a m a - i K a n u n u n u n t a d ı l n l ı l e n - u n t i t l e l e i ı 

Hr# i r j i D a m r ı Kanununa mıi7i v i ri ntrijti 

Ö l m e n K i m i m i n u n I X m n m a i l i l i n i n i n r a d i l i 

I > » m a a K a n u n u n u n - 3 u n n i n ı n l ı l r « i n e mn/ryyri fıkrıj l t « -

J1TIT1İVP 
D a m g a K n n u m i n n n 22 nei n i a d d r . a i n * miiiey-vcl m a n d a i k a 
n u n î y e 

U a o i ^ h K a u m i l i m i ) 1 2 « v i m a i i ' l ' ^ i i w l ì m x e y y e l t A tu i rıİT.a-
m i v c 

I t a m e l i k a n u n u n u n < . r f , ı r a l a trblıüi t a r i h î n d e n i l ı b ı ı r e n u c 

a y sriJpra rr n e b i l e r h a k k ı n d a d a m e r i y e t i h a k k ı n d a i r a d e 1 

Datnıı.ı K i m ı m ı n u n 7 / ı l k . n i ı 1.1HI t u n h l ì 1 0 u n n i m u a d d e l 
-n.i ' lilcii n i . i k n m i n a kaim m m l i l n k a n u n i y e 1 

İ l a m c a X : u m m ı m ı n c r - n ı - c ı i l c i h a k k ı m l a m eri v o t i H m Tinidv-

ı r n m u d d r l ı n t e m d i d i hakkımlıı n a t i e 1 

Hi'-mi D a m i l i K a m ı m ı I 

K a m ı n ı m "I i n t i m a d d ı - - i n ı n 2 n r i f ı k r a s ı n ı n I n v v ı > o m ı ı a l i -

ı a ı ı r i v e l i m i ) 5 1 ı ı u n ı . ı ı ı l ı f ı k r a m ı m ü ı ı h ı h ı h n k k ı n d u n a i l e 1 

D m n e a K a n u n u 1 

( J S / ı l h i - T . . 1 3 2 3 . 6 » u i ı a l I Y2\| 

t - v . a i ı , V ı t n h ı t.İBTr-inp ı l m r f "«J ı r .u ı ı i 

V a ı a k n ı S u J ı ı h a vı i ' ı ı l H . ' ı v ı l c t ı b a k k ı u h ı I n [ u n n i I 

D a in gii i m l i i r i n i n l e b ı l ı l i e l v n n i y l e m i i c u d d c d e n tab ' ı v e e s k i 

r - ' i U a r m yi m l c i - i r l c İT.I.I ı r m b s d . J r ^ i J i n k k i n n ' a ı r a d r 1 

i . l v a n i t r i n i l i n d ı l r n r--.[ı ı d.ııugu rmllntınm m e v k i i l e d a m i ' 

i l u o r i i t i n m i i a v v p n n n n i ı l t ' t ı n 11 n u t ì i f ı ı I r . « k i p n l l r i t i n ìM 

limoli i ç i n ı n u a v y e n m militi h . i k k i m l a i r i d i ' 1 

i l a n ı n a N i / . u n n a n i ai h u k t i n n i r e a l ı n n u - ı l â ı ı m gel m < <'is\i 
n lk< Il CI [Il - ' i r e l r [ a l i t i l i H ti I b . - i l n U k l t l l i i i z ' i l i n IWIIII d i t e t i 

l ı a k k ı l ı ı l n 'MJimllimi' /.<••,{ 
^ a u vi inclinili T)ni]tr7.iiTilrnnp v e n l r e r k n i l i i t n a i i i r l c r i ri 
k ı r k ıiMinlık unlu t a b ı ı ı ı l ı ı l t t ı n . ı h a k k ı m l a İ r a d e 

Kt-mı D a m ı n K a n u n u n u n fH i m i m a d d i ' « M e 5 2 m i m i t i 

,li -imn f i k r ii r)i%i>h Witti ı m ı n d d 11 k i m i ıı 1 
K r « m ı J ) . i ' i n : . i K a n u n u n u n *) u n n i ı n n d ı l u ' i n ı ci ' i l i m i l i k r a -

- i n a m n / ' ni t ı k r a h a k k ı n d a K a n u n u M u v a k k a t d 

İM muti K ' ' - ı ı ı ı n i n i ' / y ı l ı n ı - d a i r K n n ı ı n 

V «til<ni I ' - ' l a t i l t l i l 'auig.i . K - i n u n u n u r . o", ! » i e r i mniliieiint 
m t u i l . ' l j l h a o u n 
D a m i l a i f T u z Keti m I et m ı n t r x y i t l i n r ve p a m u k , y u n mem-
n ı c a l t a o i a l i h l â k r r -amı a l ı n m a s ı n a , d ı i ı K a n ı m 

ManiHi\ K . inu m n u n i .17 ti< ı im UIcmìhii l.vd)liQ£ <Iah Kbdub 

L>atri£4 Kenrc ı ı K a n u n u n . i m u i r y ì r l K a n ı m 

D a m s a K . ı n ı ı ı ı ı ı n ı ı n «9 utku r n a ı l l e s i n i r ı « 0 5 » i n c i f ı k r a s ı 
a h k â m ı n ı n T ı t ı l j l r r rc ' N ı r K a m ı n 

İ f s r n u a . T u ? , - a y d ı lı.ıhri '.e b e ı r ı ı ı - ı n ı I c ı i n i n v c H e i i İ d a r e 
« i n n i •HtmnkM n l ı J u j j u İ n l i m \e ı ı u n r . ı f i a l l u t ı n a v â k i o l a » 
7,n m a ı m ı n hırrr k a r ş ı 1 ı^ ı v a / e d ı l d ı ^ i h a k k ı n d a k i k . ı n u n ı ı n 

B e i m i ÜH^ıgA K a n u n u n u n r i m a t i l i I I s ı l ı n ı n 4 2 n r ı m n ı l ı l r t i 



417 

N o : 9 6 — Dersaadet ' t e K â i n M ü b e r r a t ı Vakfiye Heyet i 
Keşf îyes ine d a i r N i z a m n a m e 

2 muharrem 1324 ve 13 şubat 2321 

F A S L I E V V E L 

Heyeti Keşfiyenin memurini mevcude siyle vezaifine dair 

Madde 1 — Babı Vâlâyı Seraskerî İnşaat Dairesine mensup zabı
tanı askeriyeden üç ve Hazine mühendisiyle yevmiye ile müstahdem bu
lunan kalfadan ve ketebei mevcudeden mürekkep olmak üzere elyevm 
müteşekkil bulunan heyet inşaat ve tamirat ve tefrişat hakkında tanzim 
kılınacak keşfi evvellerde âtide muharrer talimat dairesinde hareket 
eyliyecektir. 

Madde 2 — Heyeti Keşfiye bilcümle inşaat ve tamirat ve teftİşatın 
keşfi evvellerini tanzim edecek ve masarifi bin kuruşa kadar olanlarının 
keşfi »anilerin i yapacak >ve miktarı sarfiyatı ondan fazla bulunan eb-
niyelerin keşfi samleri usulü dairesinde Şehremanetince icra kılınacak 
ve tamirat ve inşaata dair taşradan vürut edip havale kılınacak keşif 
defterleri ve resini ve harita misillû merbutu varsa onların muvafıkı 
fen olup olmadığını tetkik eyliyecektir. 

Madde 3 — Yapılacak işin ehemmiyet ve cesametine göre mahalli 
inşaata gidilecek ve küçük ve gayri mühim olanlarında lâakal iki zat 
bulunacak ve tanzim kılınacak keşfi evvel defterlerinde işin eheminim 
mühimmine takdim etmek kaidesi gözetilecek: ve keşfedilen mahallin 
hademe ve sekenesi tarafından gösterilen lüzum ve arzuya ittiba edilerek 
hal i asl i ve vaz'iâi bir ıgûna tağyir edi İra ivecek ve ebniyei cesime ve ne-
lisede İktizayı fennî ve zaruri görülüp de t a n ı inşaılorınca twzı gûna 
tahavvül ve tebeddül muktazi bulunduğu halde bu makule calibi dik
kat ve ehemmiyet olan tebeddül ve taıgayyürüıı esbabı fennî veya ikti
sadisi evvelemirde Masarif at İdaresine alâveçhittaftsil ba rapor bildi
rilecek ve İdare i mezkûrece de icabı halinde karar altına alınarak he
yeti mezkûreye tevdi ile keşif defteri ona göre tanzim kılınacaktır. 

Madde 4 — İnşaat ve tamiratı lâzimendn her b i r cihetine ait olan 
eureti inşaat i le kullanılacak levazımatı tamirat memurları veya müta-
ahhitleriyle tetkik ve muayene memurlarınca İSytkiyle ve etrafiyle gö
rülüp bilinmek ve bir ıgûna Ürtilâf ve iştibaha mahal kalmamak üzere 
tanzim kılınacak keşi f defterlerinde yapılacak binanın metanet ve re-
«aoeti daima nazarı itinada tutulmakla beraber ebniyelerdeki sıkletin 

T . 1 C . • F . 2 7 
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temel ve duvar ve direk ve kemer gibi noktai istinatlarına taksimiyle 
husulü tevarüslerine dikkat ve itina olunacak ve -temel varsa umkıyle 
sihanmın tâyini ve taş direk rekzolunacak veya taştan örme ayak ya
pılacaksa Onların irtifaiyle kutrunun miktarı ve istimal edilecek taş ve 
tuğla ve kiremitin cins ve nev'iyle miktarı muhammenesi ve harcının 
ne cins ve ne miktarın mezciyle yapılacağı ve kerestelerin kezalik cins 
ve eb'adiyle esamisinin tefrik ve tavzihi ve ebniye veya muhafaza'du
varlarına vazolunacak hatıl veya ıonun yerine kullanılan tuğla kaçar 
arşında bir konmak iktiza eylediği ve çatı ve etraf duvarlarının ne veç
hile ve ne surette bağlanmaları muktazi bulunduğu başka başka beyan 
ve izah kılınacak ve icabı halinde haritasını mikyasiyle beraber tersim 
ve ledeliktiza şekli haricisini .gösterir resmini raptederek ve keşif def
terinin dahi zirinı temhir ve tasdik eyliyerek Masarİfat İdaresine ita ve 
anlara ait olan miiRvette ve kopyalarını İdarede sıra numarasiyle hıfzey~ 
liyecektîr. 

Madde 5 — Maktuan İhale olunan inşaat ve tamirat ve tefrişat için 
usulen verilecek taksiti evvel miktarına ıgöre iş yapılıp vücuda getiril
diği Heyeti Keşfiyece 'asdİk olunmadıkça müteahhitlere Masarifat İda
resince tekasiti saire verilmiyeceğinden bu bapta mütaahhitler tarafın
dan alelûsul verilecek istidalar evvelemirde Ma'*arifat İdaresinden 
Heyeti Keşfiyeye havale olunarak taksiti iptidai nıiktarmca iş yapılıp-
vücuda getirildiği heyeti mezkûrece anlaşılıp tasdik ile iade kılındıktan 
sonra taksiti sani ita kılınacağı fgibİ tekasiti sairenin itasınca da bw 
veçhile muamele olunacak ve şu kadar ki Heyeti Keşfiye tarafından ol-
bapta ifası lâzımgelen tahkikat nihayet bir hafta «arfında ikmal edile
cektir. 

Madde 6 — Hayrat ve müberratı şerifeden bir yerde aharı tara

fından tecavüz veya hedim ve tahtip veya tarzı tağyir ve tebdili gibi t ı r 

.hal vukufbulup da bu yolda Heyeti ıReşfiyeye havale edîleceît evrak üze

rine mahailleri heyeti mezkûrece biletraf keş i f ve muayene olunarak 

tecavüz varsa bu bapta fanzim kılınacak raporda nereden ve ne miktarda 

bulunduğu ve hedim ve tahrip ise zıihura gelen zarar ile iadesinde ih

tiyar edilecek masarifin miktarı ve sureti iadesi keyfiyeti muvazzafa*» 

gösterilecek ve icabına göre haritası tanzim ve tersim edilerek M*ft*-

r'ıfat İdaresine ita. olunup Idareİ raeıkûreoe dahi Şûrayı öevlaUn k a r a n 

ahîri veçhiıle ifayı muamele olunmak üzen $ t W i Tecavü* KoJiz^yenaın* 

tevdi edilecektir. 
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F A S L I S ANÎ 

Emaneten inşa ve tamir olunacak bilcümle hayrat ve müberratı 

şerife ve müsakkafatı vakfiye ile tefrişatın 

sureti icrasına dairdir 

Madde 7 — Tamirat ve İnşaat emaneten veya maktuan icra etti
rilir. Emaneten icrasında menfaat ve maktuan inşasında bir mahzur 
mütalâa olunur ve hasbelicap doğrudan doğruya Makamı Nezaretten 
emir ve mezuniyet verilir veyahut münakaşa icra olunup da bedeli mü
nakaşanın ziyadeliği ve emaneten inşa veya tamir veya tefrişinde bedeli 
münakaşadan daha noksaniyle icrası kabil olacağı anlaşıl ır veya ma
sarifi vakıa (bin kuruştan dun bulunursa emaneten inşa veya tamir veya 
tefriş ettirilir. 

Madde 8 — Tamirat memuru Masarifat İdaresinden ita olunacak 
mezuniyeti havi müzekkere üzerine Dersaadet ve Bil'âdı Selâsede mev
cut cevamii şerife hayrat ve müfcerraj mündlfenıin ve bunlara merbut 
kâffei mebanii vakfiyenin emaneten icra kılınacaklarını inşa ve tamir 
ve tefriş ettirmek vazifesiyle mükelleftir. 

Madde 9 — Masarifat İdaresinden Tamirat Memurluğuna tevdi kı
lınacak inşaat ve tamirat ve tefrişat keşfi evvel defatiri mucibince icra 
edilip şayet esnayı ameliyatta harici keşif hazı nevakıs zuhuriyle keşfinin 
tebdili veyahut fennen bazı ameliyat icrası iktiza eylediği surette der
hal bir müzekkere ile Masarifat İdaresine bildirecek ve 1darei mezkûre 
dahi zikrolunan müzekkereyi havale tarikiyle Heyeti Keşfiyeye tevdi ve 
yeniden muayene olunarak icabeden rapor ve keşif defteri tanzim edi
lerek Masarifat İdaresine İta kılınıp alınacak mezuniyet müzekkeresi 
üzerine ameliyata devam ettirilecek ve mezkûr rapor ve defter mün
derecatına nazaran evvelki keşif mucibince alınan mezuniyet üzerine 
zammı iktiza eyliyen mebaliğ keşfi evvel miktariyle ikinci keşif miktarı 
beş bin kuruşu tecavüz eylemediği takdirde Masarifat İdaresi derhal 
Makamı Nezaretten emrini alarak ve mezuniyet haricinde olup da Bir 
taraftan ameliyatın devamına halen ve maslahaten İhtiyacı kati görül
düğü surette keyfiyet Babıâl i canibi samı sinden istizan olunmakla be
raber ameliyata devam için dahi mezuniyet ita edilecek ve eğer istizan 
cevabının vur udun a kadar tehirinde beis olmıyan ameliyattan İse B i 
de M» t izan mezuniyet müzekkeresi verilecek ve Tamirat İdaresi bilâ ke
şif ve mezuniyet hiç bir gûna ameliyat icra etmiyecektir. 
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Madde 10 — Tamirat memuru tamirat ve inşaat ve tefrişatı refa
katinde bulunan muavinlerle ifa eyliyecek ve yalnız mefruşat işlerinde 
elyevm muvazzaf bulunan memuru dahi kullanacak ve lüzum görünen 
mutemetleri münhasıran Tamirat idaresinde bulunan Efendilerden is
tihdam ve kifayet eylemediği surette hariçten tedarik edecek ve müs
tahdemini ıHazİneden hiç bir kimseyi tamirat ve mefruşat İşlerinde kul-
lanmıyacaktır. 

Madde 11 — Maddei sabıkada beyan olunduğu veçhile inşa veya 
tamir olunacak hayratı şerife ve mebanü vakfiyenin birbirine kurbiyeti 
olup da bir mutemetle İdaresi kabil olduğu halde yalnız bir mutemet 
istihdam edilecek ve yevmiyesi yalnız bir hayratın tamiri masarifinden 
tesviye İle olsuretle icmal defterine ithal olunacak ve Masarifat İdare
since ona göre muamelei lâraime ifa kılınacaktır. 

Madde 12 ----- Tamirat memurluğuna tevdi olunacak mezuniyet ev
rakı üzerine her inşaat ve tamirat ve teftişat masarifi için ayrı ayrı suret-
verilmeyip biri inşaat İçin yüz bin diğeri tamirat için üç yüz bin ve 
Üçüncüsü mefruşat için yüz bin kuruş olarak tamirat memuru namına 

usulüne tevfikan uç kıta suret ita kılınacak ve inşaat ve tamirat ve tefrişat 
masarifi işbu suretlerden tesviye ve ita olunacak ve mezkûr suretler 
•üzerindeki mebaliğ onar bin kuruşa tenezzül edinciye kadar diğerleri 
ita kılmmıyacaktır. 

Madde 13 — Tamirat Memuru ita kılınacak mezuniyeti havi evrakı 
ve inşaat ve tamirat ve tefrîşata dair verilecek suretleri ve onlardan 
ahzeyliyeceği mebaliği ve refakatindeki memurlara ita eylİyeceği ak
çeyi ve bendi mahsuslarında gösterildiği veçhile mubayaa edilecek le-
vazımati' cins ve nevi ve fiatlariyle merbut numuneleri veçhile ittihaz kı
lınan defatiri mahsusuna sırasiyle ve tarihleriyle kayıt ve imlâ ve ev
rakı müsbitei m-üteferriasını dahi Masarifat 'idaresine tevdiine değin 
dosya usulüne tevfikan hüsnü muhafazasına itina eyliyecektir. 

Madde 14 — Her ameliyatın hitamında inşa veya tamir veya tefriş 
olunan mahalle ait bilcümle evrak ve senedatı acmaliyle Masarifat ida
resine ita ve keşfi sani muamelâtının teşriini takip ile ikmalinde sar
fiyatı vakıanın mahsup muamelesini ifa ettirerek icabeden ilmühaber-
Herini ahit ve hıfzedecektir. 

Madde 15 — Dersaadet ve Bil âdı Selâsede vâki Sa la tini izam ha-
zeratı cevami ve etrabı şerifeleriyle Hazinei Evkafı Hümayundan tami
ratı icra olunagelmökle bulunan hayrat ve müberratı şerifenin birinde 
cüzi bir tamire lüzum göründüğü takdirde haliyle terkinde masarifi 
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mühimme ve cesimeye meydan 'bırakmamak üzere o yolda Masarifat 
idaresine hademei hayrat taraflarından zaten vukubulmakta olagelen 
ihbarat üzerine eyyamı tatiliye müstesna olmak üzere nihayet iki üç 
gün zarfında Idarei mezkûreden Tamirat Memurluğuna tebliği keyfiyet 
olunarak üç yüz kuruşa kadar bir meblâğ ile vücuda geleceği anlaşılırsa 
hemen bilâ keşif tamiratı nıezkûre Tamirat Memurluğunca icra ve ma
sarifi vakıayı mübeyyin defteri tanzim ve ziri mensup olduğu hayratı 
şerife eimme veya hademesine tasdik ettirilerek ve keşfi san i icrası 
zımnında Masarifat İdaresine ita kılınacaktır. 

Madde 16 — Tanzifat ve tathiratı teftiş eylemek vazifesiyle mü
kellef ve muvazzaf Hazinede memurlar bulunduğu cihetle bunlar ifayı 
vazife zımnında dolaşacakları sırada bendi sabıkta gösterilen hayratı 
şerifede görecekleri tamiratı cüz'iyeyî dahi Masarifat idaresine ba ra
por ihbarı keyfiyetle mükellef ve mecbur olacaklardır. 

Madde 17 — Tamirat Memurluğuna verilmiş olan inşaat ve ta
mirat ve tefrişat herhalde işbu talimat dairesinde tamirat memur ve 
muavinleri ımarifekleriyle yapılarak hariçten bir kinv>p\e 'kendileri .tara
fından maktuan ihale veya Tamirat idaresi marifetiyle yapılmış gibi 
kezslİk hariçten bir kimseye terk ve tevdi eylemek gibi muamele katiyen 
caiz oîmıyacaktır. 

Madde 18 — Tamirat ve inşaatta kullanılan ve lüzumu tâyin ve 
tahmin edilen her nevi eşyanın cins ve nev'ini ve eb'adını gösterir su
rette her sene iptidasında Heyeti Keşfiye ve Tamirat İdaresince müşte
reken) tanzim edilecek defter üzerine levazımatı mezkûre Meclisi Idarei 
Hazinece cins ve nev'ine göre başka başka münakaşaya vaz ile müte
ahhitlerine ihale kılınacak ve tamirat ve inşaatta lüzumu olan eşya ta
mirat memuru tarafından mütaahhitlerinden alınıp hariçten katiyen mu
bayaa edilmiyecek ve şu kadar ki mefruşata ait olup cins ve nevilerinin 
mütenevvi ve muhtelif bulunması İtibariyle bilmünakasa almamıyacak 
olan eşya tamirat tetkik ve muayene ve Heyeti Keşf.iyeden birer zat bir
leşerek iştira ve evrakı nıü.-bitesi icmaliyle beraber Masarifat İdaresine 
ita kılınacaktır. 

Madde 19 — Tamirat Memurluğunca kullanılmak üzere Dersaa-
det'in münasip bir cihetinde ve mümkün mertebe Hazinei Celilei Ev
kafı Hümayun Dairesi civarımda vüs'ali kâfiyede üzeri sakıf ve etrafı 
duvarla muhat muhafazalı bir mahal ambar ittihaz kılınarak inşaat ve 
tamiratı ikmal kılınan bilcümle ebniyei vakfiyede istimal olunan iske-



422 

lelİk 'kere^t: ve kazma ve kürek ve makara ve harç tekneci ve süzgeci 
ve halat ve fazla kalan tuğla ve çimento ve küfe ve çinkolar ve mebanii 
lıayriye ve vakfiyeden dökülmüş her nevi demir ve pencere parmaklığı 
ve potrel ve 'boru gi'bi eşya ve ahar mahalde işe yarar kapı ve çerçeve 
ve emsali ve kezalik enkaz bakiyesinden m a dut olan ve tarzı şekli cüz'i 
bir tebeddül ve tağyir edilmek suretiyle ahar yerde istimale sarih 
görülen dirok ve başlık ve kürsü ve mermer ve işlenmiş solce ve 'kemer 
taş lan mİsillû her nevi levazımatı inşaiye vakıfları ve takdiri kıymeti 
mürrüün olduğu halde Heyeti Keşfiyeden de 'bir zat bulunup kıymetleri 
gösterilerek tanzim kılınacak defteri Masarifat İdaresine İta edilerek 
ittihaz olunan ambara vaz'olunacak ve ambarın iki anahtarı olup biri 
tetkik ve muayene memurlarında diğeri Tamirat Memurluğunda buluna
cak ve oradan çıkarı lacak eşya tetkik ve muayene memurlarından biri 
dahi hazır olduğu halde çıkarılıp cins ve envaını mübeyyin tanzim kı
lınacak defteri tetki!k ve muayene memuru ile tamirat memuru tarafından 
temhir olunarak kezalik Masarifat idaresine ita ki'lınacak ve yalnız me
murini mumaileyhimden 'biri tarafından ambar kıi'-at ile biç b i r eşya 
i-tihal ve i-hraç olunmıyacak ve ahİz ve sarfında vakıfları beyninde irat 
ve masraf muamelesi İcra edilet-ektİr. 

.Madde 20 — T a m J T a t memur ve muavinleri işbu talimat ahkâmına 
tevfikı muameleye mecbur olup ancak vukubulan inşaat ve tamirat ve 
tefrişatta keşif defteri muharrer levazımatın tâyin olunan nevi ve cin
sine mugayir oları ahar malzeme ile idarei maslahat olunmuş ve meta
net ve resanetine dahi halel getirilmemiş bulunmak suretiyle kullanılıp 
verilecek icmalde kullanılan cins ve nev'in fiatı dahi miktarı sahihiyle 
gösterilmiş bulunan muamelâtla tamirat memuru veya muavinleri lâ-
zimülmuaha*e gÖrülmiyecek ve şayet bir menfaati şahsiye iltizamiyle 
yapılmış bulunduğu tahakkuk ve tebeyyün ederse haklarında lâzımgelen 
müamelei kanuniye icra kılınacaktır. 

F A S L I S A L İ S 

Maktuan inşa ve tamir olunacak bilcümle hayratı şerife 

ve müsakkafatı vakfiye ile tefrişatın sureti 

icrasına dairdir 

Madde 21 — Münakaşaya vaz'olunacak inşaat ve tamirat ve tefri
şatın mevaki ve esamisi ve keşfi evvel defterinde muharrer masarifi 
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muhammenesi ve münakaşa icra olunacak gün ve saati münakaşa icra
sından on gün evvel gazetelerle i len olunacaktır. 

Madde 22 — Maddei sabıkada gösterilen ilân üzerine inşaat ve ta
mirat ve tefrişatı deruhte etmek istiyenler müddeti muayyene zarfında 
gelip resim ve keşif defterini mütalâa eyledikten sonra yüzde on nis-
betinde 'lâzımgelen depozito akçesini veyahut işin ehemmiyet ve cesa
metine ıgöre sureti resmiyede musaddak kefalet senedini hamilen mü
nakaşa kaimesini imza veya temhir etmek üzere yevmi münakaşada veya 
daha evvel Meclisi İdarei Evkafa müracaat eden memurini muvazzafa-
dan maada talipler münakaşaya kabul edilecektir. 

Madde 23 — İnşaat ve tamirat ve mefruşatı taahhüt etmek isti
yenler yevmi .münakaşada Meclisi İdarei Hazinede hâzır bulunarak icra 
kılınan münakaşa muamelesi hitamında istinkâf edenlerin münakaşa 
kaimesinde muharrer hanei mahsusuna keffı yed eylediklerini imza ve
ya temhir ettirileceği gibi uhdesinde takarrür edenler dahi«Bu binayı 
veya mefruşatı şu kadar kuruş mukabilinde inşa veya tamir veya imalini 
deruhte eyledim.» ibaresi yazılarak ve tarih vazedilerek kezalik müte
ahhide imza veya temhir ettirildikte ihalei evveliyesi icra kılınacaktır. 

Madde 3A — İhalei evveliye tarihinden itibaren eyyamı resmiye! 
tatiliye müstesna olmak üzere üç ıgün zarfında mecmu esmanı on bin 
kuruşa kadar olanlardan yüzde beş on binden yirmi beş bin kurusa 
kadar olanlardan « D hin kuruşu için yüzde beş ve üst tarafı için yüde 
uç ve yirmi beş bin kuruştan fazla olanların da kezalik on bin kuruşu 
için yüzde beş ve on beş bin kuruşu için yüzde üç ve fazlası için yüzde 
iki tenzilât kabul olunarak yeniden münakaşa kuşat edilecek ve sali-
füzzikir üç günün hitamına kadar her ne miktar olursa olsun tenzilât 
kabul olunup mezkûr üç günün hitamında münakaşa kaimesinin zirise 
hemen Meclisçe mazbatası tahrir ve tanzim ve Makamı Nezarete takdim 
olunarak mucibince işareti keşidesiyle ihalei katiye muamelesi icra ve 
ikmal kılınacak ve ondan sonra az ve çok hiç bir tenzilât kabul edil-
miyecektir. 

Madde 29 — Münakaşaya dahil olupta tenzilât icra etmiş bulu
nanlar tâyin olunan müddetlerde münakaşa mahalline gelmez veya mu
saddak vekil 'göndermezlerde onlara keffi yed etmiş nazariyle bakılarak 
bu bapta bir gûna iddiaları mesmu olmayacaktır. 

Madde 26 — Yirmi dördüncü maddede gösterildiği veçhile ihalei 
katiyesi icra olunduktan sonra Hazine ile müteahhit beyninde nizamen 
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icabeden muamelei ahirei lâzime Müşavirlik Dairesince usulüne tev
fikan nihayet on beş güne kadar ifa ve İkmal kılınacak ve şayet bu 
müddet zarfında mütaahhit dairei mezkûrece yapılacak muameleye ya
naşmaz ve taallül gösterirse o halde nakten depozito ita etmişse depo
zito akçesi ret ve iade kılınmıyacak ve kefil irae eylemiş bulunduğu 
takdirde taahhüdü miktarının yüzde onuna isabet eden mebaliğ kendi
sinden veya kefilinden tahsil kılınacak ve şu kadar ki memurin tara
fından muamelece bir gûna teehhüre sebebiyet verilmiyecektir. 

Madde 27 — Münakaşaya dahil olacak mütaahhitler keşfi evvel 
defterinin bir suretim kendileri istinsah ederek münakaşa icrası günün-
den evvel mahalli inşaata gidip muayene ve keşfi evvel defterine mü
racaat ve tatbik etmiye ve taahhüt edeceği inşaat ve tamiratın icrasına 
mâni olacak surette görülememiş olması cihetle keşif defterine ithal 
edilmemiş bir noksan varsa onu Meclisi İdareye ve badelihale müta
ahhit işe mübaşeret eyledikten sonra o mahallin keşfi evvelinde gö
rülüp bilinmesi kabil olmamış olan bazı ahvalin zahire çıkmasından 
dolayı keşfi evvel defterine tatbikan tamir olunamıyacağı anlaşılan ne-
vakıs zuhurunda dahi inşaatı muvakkaten tehir ile nihayet üç güne ka
dar [Masarifat İdaresine beyanı keyfiyet ederek İdarei mezkûrece de bir 
gûna teehhürata uğratılanaksıam müsaraaten Heyeti Keşfİyeye tevdi olu
narak ihbarı vâki tahakkuk ve tebeyyün ederse o kısmı dahi bilâ imha! 
keşfile masraf yekûnuna bir meblâğ zammı iktiza eylediği halde do
kuzuncu madde mucibince muamele ifa olunacak ve heyeti mezkûrece 
tahakkuk ve tebeyyün eylemediği takdirde mütaahhidi bulunan kimse 
herhalde keşfi evvel defteri mucibince inşa ve tamire mecbur olacaktır. 

(Madde 28 — 'Maddei sabıkada beyan olunduğu veçhile hini mü
başerette zuhur eden nevakıstan d o l a p keşfi evvel defterine fazla ola
rak ilâvesi lüzumu tahakkuk ve tebeyyün eden miktardan evvelki mü
nakaşa miktarı nispetinde tenzilât icrasiyle kabul etmeğe mütaahhit 
her halde mecburdur. 

F A S L I R Â B İ 

Teşkil kılınacak tetkik ve muayene memurlarının 
vezmfine dairdir 

Madde 29 — inşaat ve tamirat ve tefrişatı mevaddı âtiyede tâyin 
olunan surette tetkik ve muayene etmek vezaifiyle mükellef muvazzaf ve 
seyyar dört zattan ve umuru tahririye ile İştigal eylemek üzere dahi 
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kezalik muvazzaf iki kâtipten mürekkep bir tetkik ve muayene memur
ları tâyin kılınacaktır. Asarı atîkadan madut olan bazı mebaninin üçün
cü madde mucibince esnayı keşif ve tamirinde Müzei Hümayundan ilmi 
asarı a tik ad a mütehassıs bir zat dahi bulundurularak asarı mefku
renin hali aslisi tağyir edilmemek suretiyle tamirine dikkat ve itina 
edilecektir. 

Madde 30 — İşbu tetkik ve muayene memurları herhalde Sanayii 
Nefise Mektebinden mimarlık şahadetnamesiyle mezun olup ehliyet ve 
liyakat ve kifayeti Mektep İdaresince musaddak bulunan ve hüsnü hal 
ashabından bulunduğu ibraz edeceği varaka ile anlaşılan zevattan tâyin 
kılınacaktır. 

Madde 31 — Gerek emaneten ve gerek maktuan inşa veya tamir 
veya tefriş olunacak mahaller hakkında Masarifat İdaresinden ita kı
lınacak mezuniyet ilmühaberleri evvelemirde 'erkik ve muayene me
murlarına tevdi edilerek sıra numarasiyle kayıt ve iade olunduktan 
sonra Masarifat İdaresinden, tamirat memuriyl'e müteahhitlere verile
cektir. 

Madde 32 — İşbu tetkik ve muayene memurları sureti mütema-
diyede bilcümle tamirat ve inşaat ve tefrişatı tahtı teftişatta bulundu
racak ve yapılmakta olan ameliyatta muayene eden tetkik ve muayene 
memuru keşfi evvel defterine veya fenne mugayir bîr hal gördüğü tak
dirde kendi tarafından ve müzakere ve istişareyi icabeden hususatta 
rüfekasiyle birlikte bilmüzakere tetkiki keyfiyetle mugayereti fenniyesi 
bİletraf gösterilerek bu baptaki mütalâaları dahi derç ve ilâve edilerek 
tanzim edilecek rapor Masarifat İdaresine ita kılınacak ve icabeden 
muamelenin ifasına kadar devamı inşaatta mahzur olduğu surette ame
liyatı muvakkaten tehir ettirecektir. 

Madde 33 — Tetkik ve muayene memurları inşaat ve tamiratı mü

temadiyen muayene ile işin suret ve cesametine göre her bir derecei 

inşaiyesinin keşif ve muayenesi için mütaah'hit ve memurlarca vakitleri 

malûm ve muayyen olmıyan günlerde inşaatı mühimme ve cesimede 

herhalde haftada iki ve âdiye ve gayri mühimmede lâakal haftada b i r 

defa muayeneye mecbur bulunacaklar ve fakat tetkik ve muayenatm 

her biri bîr memura münhasır kalmıyarak inşaatın hitamına kadar icra 

kılınacak tetkikat muayene memurlarının cümlesi tarafından devredil

mek suretiyle tahtı tetkik ve muayenede bulundurulacaktır. 
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ıMadde H — Gerek emaneten ve gerek ihaleten icra kılınacak in
şaat ve tamirat için İhzar edilen levazımattan taş ve kum ve kireç ve 
çimento ıgibİ eşya aslı tağyir edilerek harç haline getirildikten sonra 
cins ve envaını tâyinde duçarı müşkülât olunacağından bu gibiler be
hemehal istimal edilmeksizin kereste ve levazımstı saire dahi esnayı 
ameliyatta görülebileceğinden inşaat ve tamiratı mülıimme ve cesi-
mede binanın her derecei inşaiyesini görmek üzere tetkik ve muayene 
memurları mevkii inşaata giderek muayene edecekleri gibi emaneten 
yapılan inşaat ve tamiratta istihdam edilen rençper ve amele ve mute-
metleri tadat ve inşaatı vakıanın icabına tatbik ile amelei müstahde-
menin lüzumundan dun veya fazla bulunduğunu dahi bildireceği ci
hetle tanzim kılınan numunesi veçhile tetkik ve muayene memurlarının 
nezdinde matbu ve koçana merbut bir varakaİ resmiye mücelledi bu
lunup gittiği mahaldeki tetkik ve muayene ve meşhudatını veya lüzu
muna [göre inşaat ve tamiratın tehir veya tatilini ve onu icabeden es
babını tahrir ve koçanından fek ile emaneten İse tamirat memur veya 
muavinlerine ve ihaleten İse mütaahhidine verilerek koçanda muharrer 
bulunan «Falan Efendi bugün muayenesini icra eyledi.» ibaresini temhir 
veya imza ettirerek nezdinde hıfzeyliyecek ve her ay nihayetinde mez
kûr koçanları 'Masarifat 'Idraresi Tamirat Masasına ibraz evliyecek 
ve Masaca o ay zarfında inşa ve tamir edilmekte olan ebniyelerin ta
limat dairesinde tetkik ve muayene edilmediği bittetkik anlaşıldığı tak
dirde maddei âtiyede muharrer muamelei mukarrere haklarında icra 
kılınacaktır. 

Madde 35 — -Kâffei inşaat ve tamiratta mevaddı sabıkada göste
rildiği veçhile tetkik ve muayene usulü işbu talimat dairesinde icra 

kılınmamak suretiyle iMasarifat 'idaresince tebeyyün ettirilen noksanii 

vazife tetkik ve muayene memurlarının hangisi tarafından vukua geti

rildiği kendileri tarafından tahakkuk ettirilen memurun bir aylık maa

şının rub'u ikincisinde nısfı üçüncüsünde tamamı kat'olunarak memu

riyetinden çıkarılacak ve böyle tâyini nam ve şahıs ettirilemediği halde 

i^bu tetkik ve muayene vazilfesi esasen tetkik ve muayene memurlarından 

birine münhasır bulunmayıp cümlesine mevdu ve nriîrettep bulunmuş 

olduğundan vâki olan kayıtsızlık ve ademi ifayı vazife mesuliyeti dalhi 

bittabi kâffeaine ait ve şamil bulunduğundan şu halden dolayı bir me

murun rubu maaşına i tabet «den miktar tetkik ve muayene memurları

nın maaşatı yekûnunun yüzdesine nispeten her ne miktara baliğ o l u r » 
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kat ve tevkif kılınacak ve tekerrürü halinde şahsı vahit hakkında icra 
kılınacak muamele umumu haklarında dahi i fa olunacaktır. 

Madde .36 — Heyeti Keşfiye ile tetkik ve muayene memurları bey
ninde ihti lâf zuhurunda Şehremaneti Hendesehanesince tetkik edilecek 
ve oradan verilecek kararlar katî addolunacaktır. 

N o : 9 7 — Vergiy i şahsinin t a r h ı h a k k ı n d a k i usulün tadil ine 
d a i r iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Şahsi verginin derecatı muharrereye göre tadili ve umum memurin 
ve müstahdeminden senede bir defa üçer günlük maaşları nispetinde 
şahsi vergi alınması hakkında Mal iye Komisyonu Alisinden tanzim ve 
takdim olunan ve suretleri evrakı möteferria ile maan irsal kılınan 
iki kıta mazbatanın alelûsul Şûrayı Devletçe müzakeresinden sonra 
Meclisi Vükelâda mütalâa ve kararının ba mazbata arzı hakipayı « l i 
kılınması şerefsudur huyurulan iradei seniyei cenabı hil&fetpenahi ik
tizayı âlisinden bulunduğu Mabeyni Hümayunu (Mülûkâne Başkitabe
tin den ba tezkerei hususiye iş 'ar olunduğu beyanı âl isiyle ber mantuku 
emrü fermanı hümayunu şahane iktizasının sürati ifa ve imhasını ve 
evrakı mezkû renin iadesini âmir şerefvarit olan 8 muharrem 1324 tarihli 
tezkerei sâmiye melfuflariyle Tanzimat Dairesinde kıraat olundu. 

Maliye 'Komisyonu Alisinin salifüzzikir iki kıta mazbatasından 
18 zilhicce 13123 tarihli mazbatasında şahsi verginin istifasında bazı 
mahaİlerce tesadüf edilmekte bulunan müşkülât ve*bu bapta vukubul-
makta olan müracaat ve şibâyatın mezkûr verginin sureti tarhındaki 
nispetsizlikten mümbais bulunduğu ve tadilâtı münasebe icrası muvafık 
olacağı Rumeli Vi lâyat ı Şahanesi Müfettişliğinden iş'ar olunmuş ve 
mezkûr Müfettişliğin mülâhazatı bazı vilâyattan mürsel muharreratta 
dahi teyit kılınmış olup vakıa bu baptaki talimatta esnaf ile çiftlikler 
ashabından ve sair erbabı ticaret ve servetten istifa olunacak şahsi vergi 
kaza ve liva ve vilâyet itibariyle derecatı mütezayideye taksim edilmiş 
olmasına ve halbuki tâyini sunuf için ittihazı lâzım olan nispete ancak 
derecatı istitaat ve istifade esas olabil ip mükellefinden mücerret ka
zada bulunmaları itibariyle az ve vilâyette bulunmaları hasebiyle zi-
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yade vergi alınması muvafık] hakkani-yei olamıyacağı derkâr bulun
masına nazaran mükellefinin kaza ya liva yahut vilâyette bulunmalarına 
itibar edİlmiyerek her nerede bulunurlarsa bulunsunlar esnaftan ve er
babı ticaret ve servetten alınacak şahsi verginin bunların üçer günlük 
temettüü ve çiftlikler ashabından istifa olunacak miktarın da buna kı-
yasen çiftliklerin kıyemi tahririyesi nUpetİnde hesap ve tâyini mukte-
zayı madelete mutabık ve mutedil olacağından çiftlik a?habınm gayri 
bilûmum mükellefinden üçer günlük temettüü on dokuz kuruşa kadar 
olanlardan on ve yirmi kuruştan yirmi dokuz kuruşa kadar olanlardan 
yirmi ve otuz kuruştan otuz dokuz kuruşa kadar olanlardan otuz kuruş 
alınmak hesabiyi* yüz kuruşa kadar aşeratın ve kezalik üçer günlük 
temettüü yüz kuruştan yüz doksan d'okuz kuruşa kadar olanlardan yüz 
ve İki yüzden İki yüz doksan dokuz kuruşa kadar olanlardan iki yüz 
ve üç yüzden üç yüz doksan dokuz kurusa kadar olanlardan üç yüz 
kuruş alınmak üzere bin kuruşa kadar olan miatm bu minval üzere 
hesabedümesi ve üç günlük temetfüü bin kuruştan bin dokuz yüz dok
san dokuz kuruşa kadar olanlardan bin ve İki bin kuruştan iki bin do
kuz yüz doksan dokuz kuruşa kadar olanlardan iki bin ve üç bin kuruş 
ve daha ziyade olanlardan üç bin kuruş alınması ve kıymeti lahririyesi 
bin liraya kadar olan çiftliklerin ashabından elli ve binden İki bin 
liraya kadar olanlardan yüz ve iki binden dört bine kadar olanlardan 
iki yüz ve dört binden altı bine kadar olanlardan dört yüz ve daha zi
yade olanlardan altı yüz kuruş ahzolunması ve derecatı mezkûrenin 
mahalleri mecali», belediyesince tayiniyle ashabı tekâlif tarafından ni
hayet on beş gün zarfında itiraz vukubıılduğu halde mahallî meclisi 
idaresince istinafen tetkikiyle ba mazbata verilecek kararın katî addedil1-
mesi ve bu tadilâtın teşvişata mahal kalmamak üzere bin <üç yüz yirmi 
iki sen;?: maliyesi iptidasından itibaren her tarafça mevikii tatbîka vaz'ı 
ve 21 zilhicce 1323 tarihli mazbatasında dahi mezkûr verginin talimatı 
rarivede ırumarrer sunufunun tadili muklazi ve şerefi tabiiyeti Saltanatı 
Seniye i/e miitbahi nüfusu zükûrnn 2İ iktidar olanlarından •umj.men alın
makta olan bu vergiden yalnız memurinin istisnası muvafık olmıyacağı 

beyandan müstağni bulunmasına ve tadilen alınacak şahsi verginin mü
kellefinin üçer günlük temettüü nispetinde hesap ve ahzi tezekkür ve 
arzedİlmiş olmasına nazaran umum memurin ve müstahdemini Devlet
ten dahi aidat ve ianat tenzil olunmak üzere senede bîr defa üçer gün
lük maaşları nispetinde şahsi vergi alınması hususunun Meclisi Mah
susu Vükelâca müzakeresi mütalâa kılındığı bildirilmiştir. 
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Vakıa Komisyoncu Alinin işbu tadil'âtı öteki suretten hâsıl olan 
İhtilâfı mdhma emken defedöbilmekle beraber her teklifini veren emlâk 
ve arazi hâsılatının vergiyi şahsi için esas mikyas ittihazı da diğer gûna 
İddiaya müsait 'görünürse de malûmu âli olduğu üzere bu misillû fev
kalâde teklİfat nasıl olsa defaten yerleşemiyerak şikâyat vukuibulduk-
Ça icabına bakıla bakıla yoluna gireceğine ve memurin ve müstah
demin maaşından senede üç günlük kesilmesi ise zaten muhtacı bahis 
olmadığına binaen ıKomisyonu Alinin kararı meşruhu üzerine şeref-
sadır olacak iradei seniyeye tevfikı muamele olunması lâzımgeleceği 
tezekkür ve evrakı mezkûre takımiyle iade ve takdim kılındı oîbapta 
emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

10 muharrem 1324 ve 21 şubat 1321 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şahsi verginin derecatı muharrereye göre tadili ve umum memu
rin ve müstahdeminden senede bir defa üçer günlük maaşları nispetinde 
Şahsi vergi istifası hakkında Maliye Komisyonu Alisinden tanzim ve 
takdim olunan mazbatalar üzerine bermantuku iradei senİyeî hazreti 
hilafetpenahi Şûrayı (Devletçe oereyan eden müzakeratt havi Tanzimat 
Dairesinden kaleme alınıp melfufatiyle beraber meyanei abidanemizde 
mütalâa olunan işbu mazbatada dermeyan olunduğu veçhile mezkûr 
verginin sureti tarhındaki nispetsizlikten dolayı istifası hususunda bazı 
mahaİlerce tahaddüs eden müşkülâta binaen bunun sureti taksimi hak
kında İttihaz olunan evvelki usulün tadİliyle esnaftan ve erbabı servet 
ve ticaretten alınacak şahsi verginin bunların ikamet ettikleri kaza ve 
liva veya vilâyet nazarı İtibara alınmaksızın seviyen üçer günlük te-
mettüleri ve çiftlikler ashabından alınacak miktarın dahi buna kıyasen 
Çiftliklerin kıyemi tahririyesi nispetinde hesap ve tâyini muvafıkı ma-
delet olacağı gibi temeıtüatı vakıa ve çiftlikâtın kıyemi tahririyesi me-
kadirine göre alınacak şahsi vergi için Maliye Komisyonu Alisince ka
rarlaştırılan ve metni mazbatada münderiç ve muharrer bulunan nispet 
ve derecat dahi mutedil görünmüş ve bilûmum tebaai Saltanatı Seniye-
den alınacak işbu verginin mükellefiyetinden memurinin istisnası mü
nasip olamıyacağına naoaran umum memurin ve müstahdemini Dev* 
letten dahi aidat ve ianat tenzil olunmak üzere senede bir defa üçer 
günlük maaşları nispetinde şahsi vergi alınması muvafıkı maslahat bu
lunmuş olmakla ona göre ifayı muktezi yatının devairi aidesine tebliği 
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tezekkür ve evrakı müteferria leffen takdim kılındı ise de olbapta ve 
katııbei ahvalde emrü ferman hazret! vel'iyülemir efendimizind'r. 

// muharrem 1324 ve 22 şubat 1321 

Arz tezkeresi 

Şahsi verginin derecatı muharrereye göre tadili ve umum memu
rin ve müstahdeminden senede bir defa üçer günlük maaşları nispetinde 
şahsi vergi istifası hakkında Maliye 'Komisyonu Âlîsinden kaleme alınıp 
takdim olunan mazbatalar üzerine ber mantuku iradeİ seniyei cenabı 
cihanbani Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden tanzim ve Meclisi Mah
susu Vükelâdan tezyil olunan mazbata arz ve takdim olunmakla olbapta 
her ne veçhile iradei, seniyei hazreti hilâfetpenahi şerefsudur buyuru-
lursa mantuku münifi infaz edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim 
kılındı efendim. 

11 muharrem 1324 ve 22 şubat 1321 

İradeyi seniyeyi mübeltiğ hamiş 

Residei desti Bâzira oltıp Şûrayı Devletin Meclisi Mahsusu Vüke
lâdan müzeyyel mazbatası ve melfufiyle mamnıru âli buyurulan işbu 
tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı 'hilâfetpenahi şerefsudur buyurulmuş ve mezkûı mazbataya hamiş 
terkimİyle de tebliğ kılınmış olmakla olbapta emrü ferman hatreti 
vel iy ülem rindir. 

12 muharrem 1324 ve 23 şubat 1321 

İ M İ 

Dıi.tur C«Mt* 
ö«»lul. T a n l » c i l t S tMfo «tH 

DrrsaarMn Mahura Verciyi 5ah«İ Nlramnam —i T.ııwinıal 'Irfteri 6 2 3 8 
5 inci m adıl el mnartdrleai 7 44 
VcrcİTİ Sah»! N İtam nameni ] j \Q6t 
1320 *eae*i nihayetine karlar o lan durunun teavtye*' î d o 
t* tml*t i b r a n rr memurin maaaatınrian 1 ergir i »4 kal ı l t o n ı ı n 
fnaddelerlıvlen «atf\o«*ar t tUtmf . l hakkımla İr ide I g 2 1 7 
13Sİ MIIOTİ bulcntlnrlr irvatfin hllaulfi İçin vet>ITI Mhıi te
sisi hakkında iraıle ] g 253 
Ver«ir l Sahsİ hakkında Tal i rrat ) „ î 5 > 

Verdiyi fahrinin Mrhı haUınrlaki uauliin tarlJljr.; mtıtaıam-
mm irade 1 H 427 
İîZZ MKraindM itifaarea tarfllatr a bireri- « 6 re rarb r e t e n i 
edi lerek Ver*IfJ Sarini Tal imatnamesi 1 y 

V*nAri fabaftaln tarhı hakkındaki «aulU mua.MJl İraıle ] ) , 

V n r ı i r i t*h«l 11e hayvanatı tahliye ren minin hakkında. 

IrtHe t • 
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\ 0 : 9 8 — M e m r u i n i R ü s u m i y e n i n Usulü Intihabiyesİ 
h a k k ı n d a N i z a m n a m e 

15 muharrem. 1324 ve 26 şubat 1321 

Madde 1 — Alelûmum Memurini Rüsumiyenin Cemiyeti Rüsumi-
yece ve Rüsumat Emininin tahtı riyasetinde müteşekkil heyetçe inti
habı hakkında müttehaz olan usul kemakân muhafaza olunacak ve şu 
kadar ki bu heyete Şûrayı Devlet Mülkiye ve Maliye Daireleri ve Di
vanı Muhasebat âzasından üç zat ilâveten ithal olunacaklardır. 

Şûrayı Devlet ve Divanı Muhasebatın marülbeyan âzası altı ayda 

bir kere tebdil ve Şûrayı Devlet ve Divanı Muhasebat Riyasetleri tara
fından intihap ve izam olunurlar. 

Madde 2 — Merkez ve taşra Rüsumat nazır ve müdür ve istima
tor ve muavinleri ve muhasebeci ve tahrirat başkâtipleriyle gümrük 
müdürlerinin ve bilûmum müfettişlerin intihabı hakkında heyeti mez-
kûre tarafından lâhik olacak mukarrerat Memurini Mülkiye Komisyo
nunca tetkik olunacak ve laftık o lacak mukarrerat Babıâlİce Rüsumat 
Emanetine tebliğ olunacak ve fakat nazırlar İle birinci sınıf istima
torların ve müfettişlerin ve 'Nezaret muhasebecilerinin memuriyetleri 
tasdik olunduğu halde biHstİzan şerefmütaallik buyurulacak iradei 
seniyei cenabı padişahı mucibi âîisince icra olunacaktır. 

Madde 3 — Rüsumat Emininin tahtı riyasetinde müteşekkil heyet 
lâakal haftada iki kere 'Rüsumat Dairesinde İçtima edecektir. 

Madde 4 — Memurini Rüsumiye haklarında vukuıbulan şikâyat ve 
tahkikat bidayeten Cemiyeti Rüsumiyece badettetkik heyeti mezkûrece 
ikinci derecede tetkik olunacaktır. Beraete dair lâhik olan mukarrerat 
Memurini Mülkiye Komisyonunca hittetkİk tasdik olunmadığı halde 
memuru maznun evrakiyle beraber ait olduğu *Şûrayı Devlete ve Me-
calisi İdareye sevkedilecektir. 

Madde 5 -- Eryevm müstahdem bulunan bilcümle memurini rü
sum i ye İşbu Nizamnamenin neşri tarihinden i ibaren nihayet üç m ah 
zarfında tercümei hal vaıakalarını tanzim ve tescije mecburdurlar. İşbu 
varakalar müstahdem oldukları f i r e n i n en büyük zabiti tarafından tet
kik ve meslek ve mişvarları hakkındaki malûmat bifamaotilia tahrir 
ve imza olunacak ve mühürlenecektir. 

Madde 6 — işbu evrak Cemiyeti Rasunaiyeoe maddej oled* 
gösterilen heyetçe tetkik olunacak V* Mttahk^c makrunu haldkat oj4*aV 
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l a n tebeyyün edecekleri tasdik ve hilafı hakikat esasa müstenit ol
dukları taayyün eyliyecekleri ret ile birinci derecede tasdik edenler 
haklarında sahtekârlık dâvasının mahkemei aidesince ikame olunmasını 
tebliğ edecektir. 

Madde 7 — Tasdik veya reddolunan teracimi abval evrakı aynen 
ve mufassalan sicil kaleminde kaydolunacaktır ve talebedenlere harcı 
alınarak birer suretleri verilecektir. 

Madde 8 — Badezin müdürler müdrriyet muhasebe başkâtiple-
riyle istimatorlardan ve nazırlar »Nezaret Muhasebe başka tipleriyle bi
rinci sınıf istimatorlardan ve müdürlerden tercihan intihabolunacaktır. 

Madde 9 — tstimatorluk ve muayene kitabetlerine hiç bir kimse 
tâyin olunmayıp bu memuriyetlere onların madununda bulunan mek
tepli ve şahadetnameli memurlar tercihan tâyin olunacaktır. 

Madde 1 0 — Badema Rüsumat İdarelerine mülâzım sifatiyle hiç 
bir kimse alınmayıp alelıtlak Rüsumat memuriyet ve kitabetleri Barüş-
şefakadan ve Hamidî Ticaret Mektebiyle Sanayi ve Sultaniye ve idadi 
mekteplerinden ba şahadetname mezunlara münhasır olacaktır. Hukuk 
ve Mülkiye Mektepleri mezunlarından istek edenler de kabul ve istih
dam olunurlar. Kantarcı ve sandalcı ve hademe bu maddenin hükmün
den müstesnadır. 

Madde 11 — Her sene maddei sabıkada muharrer mekteplerce icra 
olunan imtihanda mezuniyet şahadetnamesi istihsal edenlerin esamisi 
ve derecatı müktesiheleri Maar i f iNezaretinden ba tezkere Rüsumat Ema
netine bildirilecektir. Emanet memura ihtiyaç görürse iktiza edenleri 
Rüsumat hizmetine alacaktır. Bunlar muvazzafan istimatorların muayene 
kitabetlerinde istihdam olunacaklardır. İşbu muayene kâtipleri hizmete 
duhullerinden itibaren lâakal ikişer" sene muayene kâtipliği ve mua
yene memurluğu ve istimator muavini sınıflarında istihdam «olımmadılkça 
istimatorluğa ve gümrük memur ve müdürlükleriyle Nezaret 'Başkâ
tipliklerine terfi olunamazlar. 

Madde 12 — Rüsumat Emaneti Riyaseti tahtında müteşekkil He
yet iki senede b i r kere merkez ve mülhakatta müstahdem marülbeyan 
muayene kâtipleri için müsabakat imtihanı kuşat edecek ve terakkiye 
kespi istihkak edenlere heyetin zat mühürleriyle mahtum birer kıta şa
hadetname ita eyKyecektir. tşbu şahadetnamede imtihan olunanların 
hangi s ınıf memuriyete lâyık oldukları derç ve tasrih olunacaktır. 
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Madde 13 — Muamelei imiilıaniye taşrada dahi Rüsumat nazır
larının riyasetleri tahtında \ezare t muhasebeci veya başka tipleri vle 
merkez müdürlerinden mürekkep heyet marifetivle tahriren icra ulu
nacaktır. Şu kadar ki taşra heyetleri şahadetnameler itasına salâhiyet-
tar olmayıp tanzim eyledikleri evrakı inrtihaniyeyi ba mezabıt Rüsumat 
Emanetine irsal edecektir. Evrakı imtihaniye bittetkik şahadetname 
itasına kâfi görülürse balâda zikr'Oİunan usul veçhile şahadetname tan
zim ve mahalline irsal olunacaktır. Bilâkis kâfi görülmediği takdirde 
evrakı mezkûrc iade olunacak ve iki sene sonra tecdidi imtihan olun
ması tebliğ kılınacaktır. 

Madde 11 - İki defa imtihan evrakı reddolıı iKin memur artık hiz
meti riisumiveve el vermiveeeği şahit olmuş olacağından hizmeti rüsıı-
miyedeıı ihraç olunacaklardır. 

Madde lö — İli 1 im t İha n ispat ı ehlivei ve bit tecrübe ibrazı me'.-eri 
istikamet eden bu makule memurlar balâda gösterilen sun uf a te
rakki edecekleri gibi Kiisıımat Nezaretlerine ve Devletçe tensip oluna
cak diğer ludcmala tâyin ve terakki ettirilebileceklerdir. 

Madde 16 - Kabahatle miikerreren ve cünha ile bir defa mahkûm 
olan mi'murlar Hüsumal sil'kiııderı ihraç olumu- ve bir kere tahtı istin
taka alınanlar terakki için mevzu olan marüzzikir iki senelik müddetten 
istifade edemeyip bir sene da'ha intizara mecbur olurlar. 

Ma tide 17 - Rüsumat Fma.neti gümrükçüleri Rüsumat: müdi-
rjyet ve nezaretlerini ve muhasebecilik ve başkitabctleri ve alelûmum 
istimator ve muavinliklerini ve muayene memurivet ve kitabetlerini ve 
mubassırhklarıiij sunııfu nıııhlelifeye taksim edecek ve defterlerini 
Babıâli \asıtasiyte arzı aliyei ulyavı cenabı padişahı eyliyecektir. 

Madde İH fstrmalorlar takdiri kıyemde müstakil Iünbürev olup 
ancak mafevki larafmdan iadilâı icrasına lüzum görülürse işbu tadi
lâta lüzum gösterenler kendi hatlı deslleriyle ve mubassır .defterleri 
tâbir olunan eşvavı mukarrere defterlerinde tasrih etmeleri iktiza eder 
ve 511 halde tadîlât ve tezyidatı vakıadan hasren âmirler mesul olacak
lardır. 

(Madde 19 — Merkezde Rüsumat Kmaneti ve taşrada Nezaretler 
Avrupa'nın başlı borsalarının gazetelerine abone olmak ve Memaliki 
Şahanedeki büyük ticaretgâhların eşya celbettikleri fabrika ve tiearet-
gâhlann kataloklariyle es'arı hâzırası matbu cetvellerim celbedecek 
ve bunları Tiirkçeye bittercüme idarelere tevzi ve numune hıfzı miim-

T . 1 C . Ü 1'. 2 R 
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N o : 9 9 — Dersaade t Mekâtibİ Âliyei Idad iyesine tâyin o l u n a n 
M ü d ü r ü »ani ler in vezaif ine d a i r N i z a m n a m e 

75 muharrem 1324 ve 26 şubat 1321 

Madde 1 - Mektebi Mülkiyei Şahane ve Mektebi Hukuku Şahane 
ve Mektebi Tıhbiyei Mülkiyei Şahane ve Mühendishanei Mülkü Hüma
yun ve Mektebi Sultani ve Darüşşefaka ve Mercan ve Vefa ve Üsküdar 
Mekâtibi îdadiyesiyle Nümunei Terakki ve Darülhayn Âli ve Mektebi 
Sanayide tariki ilmîden birer müdürü sani bulundurulacaktır. 

Madde 2 — Müdürü sanİler eyyamı tatiliyeden maada her gün 
mektepte bulunarak ulûmu diniye ve ahlâkıyeye mütaallik derslere ne
zaret eyl'iyecek ve talebenin âdabı diniye ve ahlâkı hasene dairesinde 
terbiye ve talimlerine bir kat daha ihtimam eyliyeceklerdir. 

Madde ?> — Müdürü saniler mekâtibi mezkûr ede kıraat olunan 
ulûmu diniye ve ahlâkıyeye mütaallik kitapların ve muallimler tara^ 
fından takrir olunan ve yazdırılan derslerin talebenin istifadelerini 
mucip olmadığını anladıkları halde o kitapların yerlerine talebeye nafi 
diğer kitapların intihap ettirilmesi hakkında müdürü evveller i le bil-
müzakere lâzınjgelen müzekkereyi tanzim edecekler ve keyfiyet müdürü 
evveller tarafından merbut oldukları nezarete iş'ar olunacaktır. Takrir 

kurt olan eşyanın numunelerini muntazaman hı/zey/iyecektir. Pazar 
günleri gümrük nazır ve müdür ve istimatorları ve eşyayı ayniye dük-
ldân müdürleri birleşerek mezkûr gazete ve es'arı hâzıra cetvelleri mü-
talâasiyle hâsıl olacak istîtlâata ve hıfzolunan numunelere ve vâki ola
gelen tecarübe göre müdaveleİ efkâr ve mütalâat edeceklerdir. Ara sıra 
merkezden taşra nezaretlerine ve nezaretlerden mülhak idare ve me
muriyetlere bazı envai eşyanın ne kıymetle imrar olunmakta olduğu 
hakkında izahat ve istizahat teati olunacak ve zaman zaman teftişatı fii
liye ve ciddiye istitlâatı hafiye ve celiye icra kılınaca'kır. 

Hatime 

Rüsumat Emaneti işbu nizamnamenin ahkâmını icraya memurdur. 
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olunan ve yazdırılan derslerde dahi lüzumsuz bir cümle gördükleri 
•halde derhal müdürü evvellere bildireceklerdir. 

Madde 4 — Müdürü saniîer talebeden vezaifi diniyelerinİ ifada 
kusur edenler ve hüsnü ahlâka muhalif hal ve harekette bulunanlar 
hakkında iptida nasihat badehu tembih ve tevbih icra edecekler ve se
meresi görülemediği takdirde Talimatnameye tevfikan mücazatı lâzi-
mevi müdürü evveller ile biimüzakere tâyin eyliyeceklerdir. 

Madde 5 ~~ Müdürü saniîer ulûmu diniye ve ahlakiye imtihanı 
umumilerinde hazır bulunacaklar ve her senei tedrisiye nihayetinde 
talebenin durusu mezkûredeki müktesebatı hakkında bir takrir tanzim 
edip müdürü evveller vesatetiyle Maarif Nezaretine göndereceklerdir. 

Madde 6 — Müdürü saniîer icabında talebeye mahasİni ahlâka 
dair nesayihi lâzime ve vasayayı müfide icra edecekler ve talebenin 
istikmali terbiye ve tehzibi ahlâkına ve ifayı vezaifi diniye etmelerine 
nush tarikiyle begayet itina eyliyeceklerdir. 

Madde 7 — Müdürü saniîer talebenin ahval ve ahlâkına ve ve
zaifi dinivelerini ifaya derecoi •muvazııbetlerine dair ve vukuatlarını 
mübeyyin bir defter tutacaklardır ve bu defter münderecatına nazaran 
her şakirde sene nihayetinde terbiyei diniye ve ahlâkiyeden birer nu
mara tâyin olunarak bu numaralar yekûnuna nazaran sakırdanın hi
tamı tahsilinde alacakları şahadetnamelere terbiyei diniye ve ahlâkiye 
namiyle birer derece takdiriyle derç ve tahrir olunacaktır. 

Madde 8 — Maarif Nezaretince müdürü «anilerin tamamEyfe ifayı 
vazife edip etmedikleri tetkik edilecek ve tekâsül ve müsamaha edenler 
hakkında muamelei lâzime icra olunacaktır. 

-'• •— 

No: 1 0 0 — E v v e l c e tadi l edi lmiş o lan 1 7 - 2 9 ağustos 1 3 1 5 - 1 8 9 9 
tar ih l i B a n k ı O s m ani İmt iyaz Mukavelenames in i 

onuaddil M u k a v e l e n a m e 

Şerefsadır olan iradei seniyei lıazreti padişahı mantuku celiline 
tevfikan muharririni imza bir taraftan ııamü hesabı sâmii Saltanatı Se-
niyeye olarak hareket eden Sadrazam Fahametlû Devletlû Ferit Paşa ve 
MaÜvr Nazın Alufetîû Ziva Beyefendi Hazeratıvle diğer taraftan 
Bankı Osroani nam ve hesabına hareket eyliyen Müdürü Umumisi Mös-



m 
yi» Jül Defs ve Müdürü Atufertlû Panciri Beyefendi Hazretleri 17-29 

ağustos sene 1315-1899 tarihli mukavelename ahkâmınca işbu mukavele 
tarihinden itibaren altı sene müddet için tadilâtı âtiyenin icrasını beyin
lerinde kararlaştırmışlardır: 

Evvelâ 5 - 1 7 şubat 1290-1875 tarihli mukavelename mu
cibince Devleti Aliyenin Bankı Osmaniye ait hizmeti sarrafiyesiyle 
dahili Memaliki Şahanede mezkûr banka muhavvel olan hidematına 
ve icra edeceği akçe nakliyatına ve memaliki ecnebiyede ifa olunacak 
«üfera ve memurin ve müstahdemini saire maaşat ve masarifatına mu
kabil senevi elli bin Osmanlı liraeı komüsyon verilecek ve bu komüs-
yonun Düyunu Umumiye İdaresinin mezkûr banka ait hidemat ve mua
melâtına şümulü ol «uyacaktır. Bankı Osmani Dersaadet'te teslim olu
nan mebaiiği teslimi gününde ve şubelerine teslim olunan mebaliği 
dahi makbuz ilmühaberinin mezkûr bankanın Dersaadet'teki Merkez 
İdaresine itasında Hazİnei Celile hesabına irat kaydedecektir. 

Saniyen - Kezalik Bankı Osmaninin mukaddema tesis etmiş olduğu 
şubeler için senevi otuz bir bin ve bin dokuz yüz üç senesinde Manastır 
ve Üsküp'te tesis eylediği şubeler için dahi senevi bin Osmanlı lirası ki 
ceman senevi otzu iki bin Osmanlı lirası bankı mezkûre maktuan tahsis 
olunmuştur. Bankı Osmani "işbu otuz iki bin liralık tahsisatı seneviye 
ile ve zirde muharrer üçüncü madde hükmünden istifade etmemek şar-
tiyle Canibi Hükümeti Seniyeden ötedenberi vâki olan arzuya tevfikan 
Trablusugarp ve Erzurum vilâyetlerinde müceddeden birer şube tesis 
etmeyi taahhüt eyler. Binaenaleyh işbu iki şubei cedide için marüzzikir 
otuz iki bin liralık tahsisatı seneviyenin tezyidini talep etmiyeceği mu
karrer bulunmuştur. ELyevm Memaliki Şahanede mevcut olan Bankı 
Osmani şube veya acentelukleriyle ikinci derece acenteliklerini natık 
b i r kıta cetvel İşbu mukavelenameye rapt edilmiştir. 

Salisen - Elhaletühazihi mevcut olan şubelerle Trablusugarp ve 
Erzurum'da tesis olunacak iki şubenin haricinde olarak Bankı Osmani 
ile bilittifak kuşat ettirİleeek şubelerin beheri için ikişer bin beşer yüz 

lira verilecek ve fakat işbu tahsisatı cedide ile saüfülbeyan otuz iki 
bin liranın mecmuu elli bin Osmanlı lirasını tecavüz ederniyecektir. 

Yeniden acentelikler küşadı halinde bunların icra edeceği mua

melât için Bankı mezkûre marülbeyan elli bin liradan fazla komüsyon 

ve saire namiyle h iç bir şey verilmiyecektir. 
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Râbian - Bankı Osmani hesabı cari suretiyle Hazinei CelHeye ku 
şat etmiş olduğu senevi yüzde yedi faizli bir milyon. Osmanlı liralık 
krediyi ipka edecektir. 

Zikrolunan kredinin resülmal ve faizinin temini tesviyesi zım
nında Hükümeti Seniye bin dokuz yüz dört senesi yüzde dört faizli is
tikraz tahvilâtından elli bin adedini muvakkaten tahsis buyurur. Ma
mafih şurası mukarrerdir ki bu tahvilâtın yerine Hükümeti Seniyenin 
teminatım haiz demi r-yol lar tahvilâtı ikame olunabilecektir. İşbu tah
vilâtın kıymeti hakikiyesi marüzzikir elli bin aded bin dokuz yüz dört 
senesi yüzde dört faizli tahvilâtın Hükümeti Seniye ile Bankı Osmani 
beyninde takarrür edecek bedeli füruhtuna takriben müsavi olacaktır. 

ıHükümeti Seniye Bankı Osmaninin rehnen kabul edeceği teminatlı 
demiryolları tahvilâtının intihabını alelûsul Hazinei Celilece tasvip 
olunmak kaydiyle Bankı Osmaniye terkeder. 

Bin dokuz yüz dört senesi yüzde dört faizli istikraz tahvilâtının ve 
ledelhace demiryollar tahvilâtının kuponları Bankı Osmani tarafından 
Mttahsil bedelâtı hâsılası hesabı carînin irat cihetine kayıt ve hesabı 
mezkûrun faizlerine mahsup edilecektir. Bankı Osmaninin yed indeki 
yüzde dört faizli bin dokuz yüz dört senesi istikraz tahvilâtından ve 
ledelhace demiryolları tahvilâtından birine veya bir kaçına kur'a isabet 
eylediği halde Bankı mezkûr bunların numaralarını Hazinei CelHeye 
tebliğ edecek ve kıır*a isabet eden tahvilâtın hâsılı i le mezkûr tahvilâtın 
adedine müsavi aynı neviden tahvilât mubayaa eyliyecek ve kur'a isa
bet eden tahvilâtın başbaşa tesviyei resülmal fİatiyle onların yerine 
vazedilecek tahvilâtın mubayaa fiatı beynindeki noksan veya fazla 
farkı hesabı carinin irat veya zimmetine geçirecektir. 

Hamİsen - Bankı Gsrnanin merkezi vilâyette şubeleri bulunan 
vilâyetin hizmeti sarrafiyesi 5 4 7 şubat 1290-1675 tarihli mukavele
name mucibince mezkûr şubeler vesatatiyle cereyan edecektir. 

Merkezi vilâyette olmayıpta bir sancağında Bankı Osmani şubesi 
bulunan vilâyatta yalnız o sancağın varidat ve m a sar ifa tının ah iz ve 
sarfı orada tesis olunacak şube marifetiyle cereyan eddp merkezi vilâ
yetten dahi Hazineye 'gönderilecek mebaliğ şubei mezkûreye teslim kı
lındığı halde bunun dahi nakil ve isaliyle şubei mezkûre mükellef ola
caktır. 

Ba irade i seniyei hazreti padişahi Nezareti Müşarünileyha ile ban
kı mezkûr beyninde vâki olan mukarrerat icra olundukça Bankı Osmani 
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kendisine ait komüsyon ile şubeler tahsisatının ve hesabı cari faizleri 
bakiyesinin temin ve tesviyesi için iktiza eden methal iği ştıbelerine teslim 
olunan varidatı Devletten istifa etmek salâhiyetinden feragat eder. 

Sâdisen - (Mukarreratı meakûre muktezasınca salifüzzikir komüs-
yonlu şubeler tahsisatının ve hesabı cari faizleri bakiyesinin beher sene 
tesviyesini temin etmek maksadİyle Maliye Nezareti Celilesi Bankı Os
maniye yüz sekiz bin Osmanlı liralık bir meblâğı senevi tahsis eder. 

îşbu meblâğı senevinin elli bin lirası cibayeti Düyunu Umumiyei 
Osmaniye ıfdaresine muhavvel aşar fazlalarından İfa edilecek ve elli 
«ekiz bin lirası dahi Ziraat Bankası namına muharrer olmak ve mün
hasıran Bankı mezkûr marifetiyle tahsil ve kabzedilmek üzere âtiyüz-
zikir Vİlâyatı Şahanenin emvali üşriyesi üzerine mültezim senedatı 
itasiyle tesviye kılınacaktır. 

işbu senedatın on altı ban liralığı Halep ve on üç bin beş yüz li
ralığı Adana ve on altı bin liralığı Sivas ve on İki bin beş yüz liralığı 
dahi Kastamonu Vilâyetlerinden verdirilecektir. 

Berveçhi balâ mültezim senedatiyle vaoibüttesviye ell i sekiz bin 
liradan ertesi senenin rumi nisanı gayetinde gayri ez ifa bir bakiye te-
beyyün eylediği takdirde işbu bakiye Düyunu Umumiyeİ Osmaniye 
idaresince cibayet olunan -aşarın ayni seneye veya sinini âtiyeye ait 
fazlalarından tesviye ve itmam edilecektir. 

B i r «enenin tahsisatından tesviye edilememiş o'an bakiye Düyunu 
Umumiyei Osmaniye İdaresi marifetiyle cibayet olunan âşarm ertesi 
seneye veya ondan sonraki senelere ait fazlaları üzerine birinci derece 
matlup makamında devir ve naklolunacaktır. Marüzzikir mültezim se-
nedatından Ziraat Bankasınca aibiz ve kaibzolunacak metaliğin nasılı 
bulunan Osmanlı l iraları altın olarak iDersaadet'e vusulünde Düyunu 
Umumiyei Osmaniye İdaresince vııkubulacak teslimat misillû bir he
sabı mahsusa geçirilecek ve bu hesaba senevi yüzde yediden karşıl ıklı 
faiz yürütülecektir. 

Sâbian - Bankı Osmanİnin imtiyazına müteallik mukavelûtı sabı
kanın işbu mukavelename ile tadil olunrmyan kâffei ahkâmı kamilen 
ve tamamen mer'i ve muteber kalacaktır. îşbu mukavelenamede hesabı 

(Bilmukabele Bankı Osmani dahi berveçhi muharrer komüsyon ve 
tahsisat ve faiz olarak iktiza eden mebaliği her taksitin duhulünde işbu 
hesabı cariye masraf kaydedecektir. 
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carî için tâyin olunan faiz İle koımisyoının ve şubeler tahsisatının mik
tarı mukavelenamenin tarihi İmzasından İtibaren altı sene müddet in-
kızasında ittifakı tarafeyn ile tadil olunabilecektir. 

işbu mukavelename nüshateyn olarak Dersaadel'te tanzim olunmuş
tur. 

Rmml 
Dtarar C * M t * Tart İp Cilt Sahİ l t Sayı 

Osmanlı Barakas ı İmtiyut mukavele nam e»i 1 2 9 7 6 

Osmanlı Banksm Imılyaınameninin tadil olunan maddclrr i I 3 231 

Osmanlı .Bankası Nizamnamesinin İS inri maddc.ılnr I m i l 
olunacak fıkra I 4 396 

Varidat TC masarHsiı D'"l>-ıin aıtrrıl ahit ı t «artı bıkkın.İn 
Osmanlı Baftkaaı İle Haılnci Maliye ve vt l ıyat ve detsirt 
idare beyninde cereyan edecek muamelât hakkında N i » m -
namo 1 4 ) M 

Osmanlı BanVaaı lmtlyaznamr'irrin tadil ine dair kararname 1 * 748 

Osmanlı Harikası imtiyaı mukavelenamesini muaddil 5 / 1 7 
tubır. 1 3 4 ( 1 / 1 1 7 5 tarihli tnukavelanamryi muaddil mukavele
li* ma 1 S 
Osmanlı Bank M ı İle tadil en yapılan mukavele 1 .1 S69 

Oamajılı Bankasının Haıinei Cellleden baklvci matlûbunun 
«ureti tesviyesine dair mukavele 1 6 5 0 2 
Osmanlı Bankası imtiyaz mukavı-lrnamesinİ tadil eden 
1 7 / 2 9 mavi . 1 3 0 2 / 1 8 8 6 tarihli mukavelenameyi muaıidll mu-
kavela 1 6 İ M S 
Osmanlı Bankası imtiya» m u k a v e l e n a m e n i muaıidil H / 20 
m a n a 1 3 0 9 / 1 MS, 2 5 / 7 nisan, mayıs 1 3 İ Z / 1 8 9 6 tarihli muka
velenameleri muaddil mukavelename 1 7 341 

Evvelce tadil edilmiş o lan H / 2 9 ajhistos 1 3 ) 5 / 1 8 9 9 larihli 
Bankı Onmanı inttiync mııkuvelensmeslnl muaddi! mukavele ] 3 4SS 

Maliye Neıaretiyle Osmanlı Baniıaat beynindeki hesabı cariye 
dair 25 man 1322 tarihinde akdolıınan mukaveleyi muaddil 
mu kaval* 2 S 201 
Osmanlı Bankaaını-a İhraç olunan banVnnllann * 0 0 0 0 0 0 
liraya ihUfı hakkında irade 2 S 109 
Osmanlı Bankam imtiyaz müjdel inin temdidi halkında Kanun 3 6 

6 3 4 M 
Oamanlı Barikatı imliyaı müddetinin temdidi Hakkında 
Kanun 3 14 1501 MU 
Oamanlt Bankası imtlys* müddetinin temdidi hakkındaki 
kanuna ok Kantin 3 19 406 39** 

N o : 1 0 1 — M a a d . n N i z a m n a m e s i 

M safer 1324 ve 26 mart 1322 

BÎR/İNOÎ F A S I L 

Maadinin aksamı 

Madde 1 — Gerek zirii zeminde ve ıgerek sathı arzda bulunan ma-
adin usulü imalleri itibariyle üç kısma münkasemdir. 

Birinci kısma maadini asliye, ikincisine maadini sathiye, üçüncü

süne taşocakları tesmiye olunur. 
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işbu Nizamnamenin hükmü yalnız birinci ve ikinci kısımlara şa
mil olup taşacakları nizamnamei mahsusu hükmüne tabidir. 

!Madde 2 — Maadini asliyeden madut olan mevat zirü zeminde 
arzın derinliğine doğru ya damar ya taıbaka veyahut yığın halinde 
vâki altın ve gümüş ve platin ve civa ve kurşun ve demir ve ııühas ve 
kalay ve çinko ve bizmut ve kobalt <vc nikel ve arsenik ve manganez ve 
antimon ve alüminyum ve bunlara mümasil mevaddı madeniye ile keh-
rüha ve kükürt ve şap ve grafit ve envai maadin kömürü ve zift ve neft 
ve asfalt ve petrol ve petrole mümasil sair mevaddı madeniye ve her 
nevi zikıymet taşlar ve zımpara ve lületaşı ve borasitli mevaddı müşte-
mİl ecsamı muhtelife ve kaya tuzu ve tuzlu sular ile tabii tuzlu ve ba
kirli sular sıcak ve ısoğuk miyahı madeniyeden İbarettir. 

Madde 3 — 'Maadini satluyeden madut olanlar bir sureti gayrı 
muntazamada salhı arzda bulunan ve ameliyatı sathiye ile istihsal olu
nabilen demir cevherleri ve kibritiyeti hadide tahvili kabi l piritli top
raklar İle madenli ve kumlu ve alüminli topraklar ve atık cüruf ve turp 

tâbir olunan mahrukat gibi mevaddı madeniyedendir. 

JKİNCİ F A S I L 

Ahkâmı umumiye 

Madde 4 — Maadini asliye ve sathiyenin işletilmesi iradei seniyei 
hazreti padişahı şerefsuduruna mütevakkıftır. 

Madde 5 — Maadini asliyenin işletilmesi doksan dokuz sene müd
detle mültezimlerine İhale kılınır. Ancak krom ve zımpara ve boratlı 
maddelerden ve bunlara mümasil sair mevattan olupta damar halinde 
olmıyan ve bütün bütün yığın halinde bulunan mevaddı madeniyenin 
Maadin İdaresinin takdirine göre doksan dokuz seneden ziyade ve kırk 
seneden eksik olmamak üzere ihalesi caizdir. Müddeti ihale zarfında ma
denler âhara füruht olunur ve irs tariklariyle âhara devir ve intikal 
dahi eder. -İşbu devir ve, intikal muamelâtı 'Maadin İdaresince teşkili 
tarafeyn İle defteri mahsusuna kayit ve mukabilinde ilmühaber ita et
mek hususlarından ibaretir, Şu kadar ki devir ve intikal muamelâtı işbu 
nizamnamede münderiç şeraitin icrasını tehir edemez. 

Madde 6 — Maadin imali için daimî surette bir yerde kalmak 
üzere vazı ve İnşa olunan makine ve ebniye ve kuyu ve ocak ve inşa
atı saire İle mağaralar derummda istimal olunan beygir ve maden ih
racı ve nakil ve tathir ve teııkihi için müjiamel kâfiei alât ve edevat 
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ve bir senelik levazımat demirbaş addolunur ve bunların deyin muka
bilinde haciz ve füruhtu caiz olmaz. 

Madde 7 — Maden imali zımnında istimal olunan sair eşya ve ih
raç olunan mevaddı madeniye ve sermaye hisseleriyle menafii eşyayı 
menkuledendir. 

Madde 8 — Arazii memlûke ile arazii mevkufei sahihada zuhur 
eden madenlerin sureti ihale <ve ilzamı işbu nizamname ahkâmına tev-
fik olunmak üzere onlardan istifa olunacak resmi nispîden humsu ida
reye ve maadası arazi sahibine veyahut vakfı canibine ita kı'lınır. 

ÜÇÜNCÜ F A S İ L 

Maddînin usulü taharrisi 

Madde 9 — Sahipli arazide ashabı tarafından maden taharrisi il
mühaber ahzine ve sahibi razı olmıyau arazi ile arazii haliyei emiri-
yede taharriyat icrası dahi taharri ruhsatnamesi istihsaline mütevak
kıftır. 

Madde 10 — Taharri ilmühaberi veya ruhsatnamesi istihsali için 
taharriyat icra olunacak mahallin merbut olduğu v M âyet valisine ve 
elviyei gayrı mülhakada mutasarrıfı livaya ba arzuhal müracaat olu
nur ve o vilâyet veya livaca mezkûr arzuhalin hasiyle beraber mahsu-
san tutulacak deftere kaydolunarak müsted'inin hakkı tekaddümümi 
ispata medar olmak üzere derhal makbuz ilmühaberi verildikten sonra 
tahkikatı lâzıme bİlicra on üçüncü maddede beyan olunan esbabı ma
niadan biri bulunmadığı tebeyyün eylediği halde icabeden ilmühaber 
veya ruhsatname ita olunarak telgrafla ve o tarihle badehu tahrirat i le 
derhal Orman ve Maadin ve Ziraat Nezaretine malûmat verilir. İşbu 
ruhsatnameyi Nezaret indettetkik nizama muvafık olduğunu görür ise 
dört ay zarfında kabul ve tasdiki havi mahalline tebligat ifa edecek 
tve işbu nizamname ahkâmına muhalif görür ise müddeti mezkûre zar
fında esbabı mucibesiyle beraber -Babıâliye bildirecek ve olbaptaki 
evrakı «nahallİyeyi merbutan gönderecektir. Ruhsatname istida eden 
gahıs veya şirket dahi Babıâliye müracaat edebileceği ıgibi Babıâlice de 
Şûrayı Devletçe veya Meclisi Mahsusu Vükelâca dört ay zarfında itti
hazı karar ile beraber atebei seniyei mü i «keneye arzı malûma; edile
cektir. İşbu muamelât ve mukarrerat sekiz ay zarfında itmam olunup 
tasdik ve iptale dair mahalline b i r şey tebliğ oluı.oıadığı halde mahal
lince verilen ruhsatname yirminci madde mucibince mer'i olacak ve 
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taharriyata iptidar edilecektir. İşim İki müddet Maadin Nezaretine 
aynı tarihle irsal olunan telgraf ve tahriratın havi olduğu tarihten mu
teber olacaktır ve şu takdirde bu tahriratın postaya tevdünin tarihi 
vilâyetten veya gayrı mülhak livadan ha telgraf 'Maadin Nezaretine bil
di rilecektir. 

Madde 11 — Maddei sabıkada beyan olunan deftere sahihi istida
nın İsmi ve arzuhalin tarihi itası i le hülâsai münderecatı ve ilmühaber 
ve ruhsatname verilir ise kezalik bunların münderecatı ve verilmediği 
veyahut verilip de şeraiti nizamiyenin ademi ifasından naşi hakkı ta
harrisi isikat ve haiz olduğu ilmühaber ve ruhsatname İptal olunduğu 
halde esbabı nmcİbesi kayıt ve dercedilecektir. 'işbu defter her tarafça 
yeknesak olmak ve kuyudu mepsutayı ihtiva etmek ve sayfalarında sıra 
numarası bulunmak üzere Nezareti Müşarünileyhaca tertip ve iktiza 
eden vilâyat ve elviyeye İrsal olunacaktır. 

Madde 12 — Dersaade.t 've Bilâdı Selâsede ve Boğazların iki sahi
linde dairei askeriyece müsaade olıınmıyacak mesafe dâhilinde ve hu
dudu Hakan iye üzerinde gerek sahipli arazide -ve gerek arazii halİyei 
emirİyede maden taharrisi için ilmühaber ve ruhsatname verilen ive
cek tir. 

Madde İS — Şuhur ve kasabat dâhilinde bir veyahut zivade karye 
ve kasabaya mahsus pazaryeri ve bahçe ve meydan misillû umuma ait 
mahallerde maadin taharrisi memnu olduğu gibi maden taharrisi istida 
olunan arazi mer'a ve koru gibi kezalik umuma mahsus mahaller olup 
da icra edilecek hafriyat ve ameliyat ait olduğu karye veya kasaba aha
lisinin ihtiyacatım hasr ve tazyik edeceği veyahut maden taharri oluna* 
cak arazi dâhilinde veya kurp veya civarında bir gûna emakini seniye 
ve müessesatı enıiriye ve umumiye ve mezhebiye ve kıla ve istihkama t 
ve sair emakini askeriye bulunup da taharri ameliyatının bunlara ma
zarratı olacağı icra edilecek keşfiyat neticesinde tebeyyün eder ise bu 
kabil mahallerde dahi maden taharrisi için ilmühaber ve ruhsatname 
veril miyecektir. 

Madde 14 — Cevanibi erbeası duvar ile muhat arazi derununda 

veyahut avlu ve bahçe veya bunlara beş yüz zira buud ve mesafede vâki 

araziye mutasarrıf olan kimsenin rızası tahsil olunmaksızın mil ve bur

gu ile kuyu hafri veya baca küşadı ve alât ve ede\atı madeniye var ı 

için mağaza inşası caiz olamaz. 
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Madde 15 —- Ruhsat itası istidasını havi verilecek arzuhalde müs-
ted'inin şerik veya şürekâsı var ise onların isim ve şöhret ve tâbiiyet 
ve ikametgâhları ve maden taharri olunacak araziı:in mevki ve hududu 
ve hangi liva ve kaza dâhilinde olduğu ve ne cins maden taharri olu
nacağı ve arazinin nev'i ve arazi eşhas uhdesinde ise ashabının isim ve 
şöhretleri ve taharri hafriyat ve ameliyatından dolayı ashabına terettüp 
edip müteharriye ait olacak olan zarar ve ziyan tazmin edileceği ve on 
üçüncü maddede muharrer esba ;bı maniadan do]avı ilmühaber ve ruh
satname verilmediği halde bir gûna masraf ve zarar ve ziyan talep et-
miyeceği zikir ve tasrih olunacak ve maden taharrisi istida olunan ma
hallin mümkün mertebe nıkatı sabitesini ve bu noktalan yekdiğere 
rabıt için müstakim hatlar irae edilmek üzere hududunu gösterir bîr kı
ta kroki işbu arzuhale raptedilecektir. Taharri ruhsatı anonim bir şir
ket namına talep olunursa bu şirketin Hükümetçe musaddak olduğunu 
mübeyyİn evrakın dahi arzuhal ile birlikte itası lâzımdır. 

Madde İti — iBir ruhsatname ile maden taharrisine tâyin ve tah
sis olunacak mahallin vüs'ati taharri olunacak madenin nevi ve cin
sine ve icabatı fenniyeye göre tahdit ve haritası olveçhile tanzim olu
nacaktır. 

Madde 17 — Talebi ruhsalı havi verilecek arzuhaller üzerine icra 
olunacak tahkikat vilâyet veya -gayri mülhak livaca tarihi arzuhalden 
itibaren altı ay zarfında İkmal ile kararı verilecektir. Tahkikat maden 
taharri olunacak mahallin vâki olduğu kaza veya liva meclisi İdare
sinden tâyin olunacak ve mahallî heyeti ihtiyariye sinden alınacak birer 
âza veya muhtar ile vilâyet maden mühendisinden mürekkep bir he
yet marifetiyle madenin bulunduğu mahalde ve ruhsat talep eden şah
sın veya musaddak vekilinin huzurunda icra edilecektir, işbu heyetin 
icra edeceği tahkikatı mutazammın kaleme alınacak evrak kaza veya 
liva meclisi idaresince bittehkik neticeİ tetkikatı havi tanzim olunacak 
mazbata canibi vilâyete ve elvîyeİ gayri mülhakada canibi mutasarrı-
fıye gönderilecektir. Mahallinden ba mazbata gönderilecek olan evrakı 
tah'kikiye üzerine meclisi idarei vilâyetçe ve elviyei gayri mülhakada 
meclisi idarei livaca tetkikatı muktaziye bilicra on üçüncü maddede gös
terilen esbabı maniadan biri bulunmadığı halde müstediden kefil alın
dıktan sonra İcabeden taharri ilmühaberi veya taharri .ruhsatnamesi 
verilecektir. 

Madde 18 — Taharr i ilmühaber ve ruhsatnamelerine taharri ame
liyatında istimaline hacet messeden barut ve fitil gibi mevaddın cins 
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ve miıklar ve kemiyeti evvel emirde Hükümete beyan ve ancak bu mak
sat uğurunda istimal olunacağına dair teminat ita i le olbapta ruhsatı 
mahsusa İstihsaline mecbur olacaklarını ve kıla ve istilıkâmat hududuna 
takarrüp olunmıyacağım mutazammın kuyudu lâ/İme ve madenin hu
dudu muayyene ve miktarı mesahası dercedilecektir. 

ıMadde 19 — Taharri ilmühaberlerinden üç altından beş altına 
kadar ve taharri ruhsatnamelerinden maden taharrisine tahsis olunacak 
mahallin cesametine güre haddi asgar 'beş ve haddi evsat on ve haddi 
âzam on beş altın olmak üzere harç alınacaktır. 

Madde 20 — Taharri ruhsatnameleri onuncu madde mucibince 
mer'i oldukları tarihten itibaren bir seneyi tecavüz etmemek üzere ve
rilir. Ancak işbu taharri müddeti zarfında müteharrinin taharri için 
teşebbüsatı ciddiyede bulunduğu tahakkuk ederse bir daha temdit olun
mamak üzere şeraiti mevzoıasınm tecdidtyle bir sene daha temdit olunur. 

Madde 21 — Taharri ruhsatnamesi talep edipte arzuhalinin ka
bulünden itibaren altı ay müddet takibetmiyenlerin İhbara hacet kal
maksızın arzuhalleri hükümsüz addolunacağı gibi her bir muamelesi 
itmam edilen ruhsatnameyi canibi vilâyet ve mutasarnfiden mukavelât 
muharrirliği vasıtasıyla vukubulacak tebliğin veyahut müstedinin ika
metgâhı malûm olmaması ve bulunamaması hasebiyle tebliğ kabil ola
madığı halde Dersaadet'te evrakı havadisle ve vilâyat ve gayri mülhak 
livada ceridei resmiyei mahalliye İle vâki olacak ilânın tarihinden iti
baren iki ay zarfında müracaat edip almıyan rnüstedilerin dahi hakları 
iskat olunarak kaydı balâsına şerh verilecektir. Taharri ruhsatnameleri
ne mütaalik olarak vilâyet ve mutasarrıflık ile müstedi arasında tahad-
düs edecek İhtilâf bidayeten Orman ve Maadin ve Ziraat Nezaretince ve 
dereceİ saniyede Şûrayı Devletçe hal ve faslolunacaktır. 

Madde 22 — Taharri ruhsatını haiz bulunan ve usulen vilâyetin 
nezareti mütenradiyesinde bulundurulacak olan şahsın taharri vesile-
sivle inzibat ve alayişi memlekete roünafi ahvale tasaddisi vilâyetin 
memurini zabıtası tarafından haber verilip icra olunacak tahkikat ile 
kanunen şahit olduğu veyahut müteharri bidayeten veya te-mdiden tâyin 
olunan müddpt zarfında işbu nizamnamenin ihale ve imali maadin 
hakkındaki dördüncü faslı ahkâmınca İhalenin istihsali için îâzımgelen 
arzuhal ve teferruatını ita ile ihale istidasında bulunmadığı surette ruh
satname fesih ve iptal olunarak keyfiyet kaydı balâsına şerh verilmekle 
beraber evrakı havadisle İlân olunur ve diğer talibine ruhsatname ve-
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r i l i r ve işbu fesih ve iptal muamelesinden dolayı mikeharrİi sabıkın 
hiç bir gûna masraf ve tazmin iddiasına hakkı olamaz. 

Madde 23 — Maden taharrisine mezun olan şahıs veya şirket haiz 
olduğu ruhsatı vilâyat ve gayri mülhak liva meclisi idaresince tahki
katı Ilâzime bilicra Maadin Nezaretinden dört ay zarfında ba mazbata 
vukubulacak istizan üzerine Meclisi Mahsusu Vükelâ kararına göre 
BablâHden verilecek emir veçhile âhara devir ve ferağ edebilir. Babı-
âliden dört ay zarfında bu 'bapta bir emir ve İş'ai vâki olmadığı halde 
devir ve ferağ muamelesi Nezaretçe icra olunur. ıDevrolunacak şahsın 
asıl ruhsatnameyi alan adamdan bidayeten aranılmış olan kâffei evsaf 
ve şeraiti cami olması meşruttur ve işbu devir muamelesinde ruhsatna
me harcının nısfı miktarı harç alınır ve devir ve ferağ muamelesinin 
icrası için tâyin olunan sekiz ay bir defaya mahsus ve münhasır olmak 
şartiyle ferağı icra olunacak taharri ruhsatnamesinin müddetine zam 
ve ilâve edilmiş itibar edilecektir. 

Madde 24 — Taharr i ruhsatnamesini haiz olan kimse tarafından 
takibi maslahat olunmıyarak maden terkolunduğu surette taharri esna
sında ihraç olunan mevaddı madeniyenin resmi nispisi mensup olduğu 
nev'in ellinci maddede beyan olunan derecenin haddi âzamisi üzerinden 
badeli'itîfa nakil ve füruhtuna ruhsat İla kılınır. 

Madde 25 — Taharri ilmühaber ve ruhsatnamelerinin şamil ol
duğu hududu madeniye dahilinde ve müddeti taharri zarfında aynı 
cinsten maden taharrisi İçin âhara ruhsatname verilmez. 

Madde 26 — Taharri olunmakta olan madenin değeri anlaşılmak 
için Avrupaya numune gönderilmek istenildiği halde madenin cinsine 
göre rüsumu nispiyesi alınarak yüz tonilâtoya kadar cevherin nakil ve 
imrarına müsaade olunur ve müteharri- tarafından istida olunduğu 
halde resmi nispisi madenin mensup olduğu nev'in en yükseği üzerinden 
istifa olunarak işbu miktarın, iki bin tonilâtoya kadar iblâğına müsaade 
olunabilir. 

Madde 27 — Mevaddı madeniyenin kıymeti Avrupa'da cari olan 
fiattan Memaliki Osmaniye iskelesinden Avrupa'ya kadar lâznmgelen 
navul ve masarifi izabe ve tasfiye badettenzil mütebaktei üzerinden isi 
tîfa olunacaktır. 

Madde 28 — Yirmi dördüncü, yirmi altıncı, yirmi yedinci mad
deler hükmüne mugayir hareket edenlerden yirmi beş altından yüz al
tına kadar cezayı nakdî alınır ve ruhsatname istirdat kılınır ve ruhsatsız 
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mevaddı madeniye satmışlarsa onun rüsumatı muayyenesİ dahi malın 
esmanından iki kat olarak başkaca istifa olunur. 

Madde 29 — Maadin taharrisi ameliyatında istimal olunmak üzere 
Hükümetçe müsaade olunan barut ve fitil gibi mevaddın mütebarriler 
tarafından maksudunlehi hilâfında kullanılmamasına ve esnayı tahar
ride bir suretle hukuku ahaliye tecavüz ve taarruz edilmemesine ma.-
hall i hükümetleri tarafından dikkat ve hilafı marzü âli bir hal ve ha
reket vukuuna meydan verilmemek için hükûmatı mahalliye tarafından 
teftiş ve nezaret edilecek ve memnuiyet hilâfında hareket eden mütehar-
riler mesul tutulacaktır. 

DÖRDÜNCÜ F A S I L 

Maadinin şeraiti ihale ve imali 

Madde 30 — Tebaai Osmanîyeden veyahut Devleti Aliyenin tasar
rufu emlâk hakkında bin iki yüz seksen üç senesinde vaz'etmiş olduğu 
kanunu kabul eden Düveli ecnebiye tebaasından münferiden veya biliş-
tirak maden imaline talip olanlara kavanini halİye ve müstakbelei Dev
leti <A1 iyeye tevfikı hareket etmek şartiyle ruhsat verilir. Herhangi sı
nıftan olursa olsun Devleti Alîye ve Düveli ecnebiye memurları ve bun
ların akraba ve taallûkatı dairei memuriyetleri dahilinde bulunan ma
hallerde maden imtiyazını haiz olamaz işbu memnuiyet memuriyette 
bulunmakla beraber icrayı ticaret ve sanata mezun olanlara dahi şa
mildir. 

Madde 31 — Bi r madenin imaline ruhsat verilmezden mukaddem 
üç maddenin tahkik ve tetkiki elzemdir. 

Birincisi keşfol-unan madenin işletilmesi mümkün olmak ikincisi 
o madenin civarında diğer maden olup da onun tatiline sebep olmıya* 
cağı muhakkak bulunmak üçüncüsü imalâtın dairei icrasında kıla ve 
istihkâmat bulunup da onlara mazarratı olmıyacağı tahakkuk etmektir. 

Madde 32 — Bi r madenin mucidi ya Maden Niza m namesin in ah
kâmını İcra edememesinden veya bulduğu madenin kıırp ve civarında 
bulunan diğer bir madene İrası hasar eylemesinden yahut istidasını ta
kip ve icraya isbatı iktidar etmemesinden na^i madenin âhara ihalesine 
karar verildiği halde kâşifine mucittik hakkına mukabil tazminat İtası 
mukarrerdir. İşbu tazminatın miktarı taharri için ihtiyar olunan mas
raf ve müteharrinİn hal ve şanına nazaran nihayet yarım Osmanlı al
tınını tecavüz etmiyecek olan yevmiyesİyle madenin hasılatı safi ve-
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sinden nihayet yüzde beş derecesinde ita olunacak bir mükâfat mec-
muuna muadil olmak üzere Maadin idaresince takdir ve tâyin ve mül
tezimler tarafından tediye olunmak üzere fermanı âliye dercolunacaktır. 
Tazminatı mezkûre tediye olununcıyadek ihale olunan maden ashabı 
matlup İçin bey'i bilvefa hükmündedir. Maadin idaresi tarafından tâyin 
olunan tazminatın miktarı hakkında mübayeneti efkâr hâsıl olduğu 
halde keyfiyet İstinafen Şûrayı Devlette fasıl ve rüyet olunur. Fakat 
bu tetkikat ihale muamelesini tehir edemez. 

Madde 33 — Hakkı taharriye nail olup da bittaharri keşif ve ih
raç ettikleri maden için ihale İstidasında bulunanlar evvelemirde ba 
arzuhal Maadin idaresine müracaat edeceklerdir. 

îşbu istidanamede şahıs vahit ise kendi isim ve şöhreti ve sanatı 
vç tabiiyeti ve ikametgâhı ve eğer şirket ise şürekânın isim. ve şöhret
leri ve ikametgâhı kanunileri ve maden işletmek üzere teşekkül etmiş 
bir anonim şirketi namına istida ©lunmuşsa bunun kanuna tevfikan te
şekkül etmiş Osmanlı şirketi olduğu ve madenin mevkii ve imal edile
cek maden ne kadar mahal' istiap edecekse o mahallin hudutları ve ih
raç olunacak cevherin cins ve hasılatın hangi suretle füruht olunacağı 
ve lüzumu olan hatap ve kömür ve sair mahrukat Orman Nizamnamesi 
ahkâmına tevfikan ne suretle tedarik edileceği ve arazi sahibi varsa 
onlara ne miktar tazminat tediyesi teklif olunduğu ve madenin kavaidi 
fenniye dairesinde imaline mütaahhit İdiğü beyan ve tasrih^edilecektir. 

Madde 34 — Maddei sabıkada beyan olunan istidanameye maden 
imal olunacak mahallin beş binde bir mikyasında olarak birbirine mü
masil üç kıta haritası rapt olunacaktır. 

ıtşbu haritada maadinin hududu imkân müsait olduğu mertebe yer 
üzerinde sabit noktalar intihab olunarak bu noktalar beyninde vasi olu
nan hutut vasıtasiyle irae olunacak ve bunda ihraç olunacak mevaddı 
madeniyenin vaziyeti da'hi (gösterilecektir. Haritalar ile beraber ma
denin taharri ameliyatını icra etmiş olan mühendisin raporu ve esnayı 
ameliyatta ihraç olunan mevaddı madeniyeden tahlil ve hıfzoiunmak 
için miktarı kâfi numunesi Hükümeti mahalliye canibinden mahfaza 
derununa mevzuan memhur olduğu halde birlikte takdim olunacaktır. 

Madde 35 — Maadin müteharrileri taraflarından imali maadin 
İçin İstida vukuunda madenin iptidayı taharrisinde valii vilâyet ve mü
hendis taraflarından verilen malûmat üzerine Maadin İdaresinde tu
tulacak kayda müracaatla beraber istidaname iminde recatı mevaddı 
sabıka ahkâmına muvafık olduğu surette defteri mhsusuna kaydedilir 
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değilse ikmal ve tashihi zımnında sahibine iade olunup işbu nizam
name hükmüne tamamiyle mutabık olmadıkça kayıt muamelesi icra 
olunmaz. İstidanamelerin Maadin İdaresi canibinden kabuliyle kayıt 
yahut iadesi sürati mümküne ile icra olunmak lâzımdır. 

Madde 36 — 'İstidanamenin kabul ve deftere kaydını mütaakıp 
masarifi ashabı istidaya ait olmak üzere keyfiyeti ihale Dersaadet'te 
tabol'unan gazetelerden Türkçe ve Fransızca olarak ikisi vasıtasiyle ve 
bunlardan başka evrakı mahsusa ve vilâyet gazetesiyle iki ay İlân etti
ril ir ve iiânat varakalarının matbu suretleri merkezi vilâyette ve san
cak ve kazalar ile madenin bulunduğu kazanın bilcümle karyelerinde 
münasip mahallere talik olunur. İlân olunacak maddeler madenin mev
ki ve hudut ve nevi ve cinsiyle ihale olunacak mültezimin isminden ve 
müddeti ihaleden ibarettir. 

Madde 37 — İlân müddetinin inkızasmda bir taraftan bir gûna 
itiraz vukubulup bulmadığı ve vukubulmuşsa itiraznameler i le maden 
mühendisinin mülâhazatını havi takriri ve vilâyetin rey ve mütalâatı 
iki ay zarfında Maadin İdaresine iş'ar olunur. Müddeti ilânın inkıza-
sından sonra vukubuian İtirazat kabul olunmaz. 

Madde 38 — Maddei sabıka mucibince Maadin İdaresine varit 
olan evrak cümle ten Maadin Fen Odasına havale olunur, İşbu Oda ta
rafından tetkikatı fenniye badelİcra mütalâat ve mülâhazatı havi bir 
kıta takrir ile evrakı mezkûre Maadin idaresine iade kılınır. Maadin 
İdaresi tavafından tetkikatı lâzime badelicra istidanamenin deftere 
kaydolunduğu tarihten itibaren altı ay mürurunda fermanı âlinin su-
duruna mütaallik muamelâtın icrası tacil olunacaktır. 

Madde 39 — Bir madenin ihalesi için şartname ve mukavelena
mesi Maadin İdaresinden bittanzim mensubolduğu 'Nezaret vasıtasiyle 
Babıâliye irsal olunup Şûrayı Devlette tetkik olunduktan sonra le-

delarz ba İradei seniye ihalesi icra ve biı sene zarfında işbu maddede 
beyan olunan şerait ve muamelâtın cümlesi bilikmal fermanı âlisi ita 
olunacaktır. 

Madde 40 — İhale fermanı âlisi şerefsadır olduktan sonra hük
mü münifi otuz altıncı maddede tâyin olunan mahallerde bir defa ilân 
ettirilir ve bunun masarifi dahi fermanı âliyi haiz olan mültezim ta
rafından tesviye olunur. 

Madde 41 — Ba fermanı âli maden imaline mezun olan mülte
zimlerin Devletin ruhsatını evvelce tahsil etmedikçe müşareket tarikiyle 
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veyahut sair bir suretle imaline mezun oldukları madenleri sair o cins 
madenler ile birleştirmiye salâhiyetleri olmayıp aksi hareket ettikleri 
halde akit ve ihale fesholunur. 

'Madde 42— Ba fermanı (fili imal olunacak madenin arazii mah-
dudesi dahilînde emri âlli mezkûrun tasrih eylediği maadan ile mahlut 
olmryarak sair cina maden zuhur ederse onun imali İçin dahi mevaddı 
sabıkada beyan olunan muamelât icra olunarak başkaca fermanı âli 
istihsal olunmak lâzımdır. Böyle bir maden zuhuriyle ihraç ve imali 
için ruhsat istida olundukta o mahalde maden imal' ve ihracına zaten 
ba fermanı âli mezun olan mültezim müddeti ilân zarfında talip ol
duğu surette şeraiti mütesaviye ile mucide tercih olunacaktır fakat mü
ritlik hakkının temini için işbu nizamnamede münderiç mevat ahkâmı 
bunlara dahi şamildir. 

Madde 43 — Mevaddı sabıkada muharrer şeraite tevfikan fermanı 

âli istihsal olunmazdan evvel maden ihraç ve imaline teşebbüs eden

lerden veyahut maden taharrisi ruhsatını haiz olmıyanlardan ve ta

harri ruhsatnamesi alıp da yirmi altıncı maddede gösterilen miktardan 

ziyade maden ihraç ve imal eyliyenlerden ameliyatın cesametine ve ma

denin ehemmiyetine göre yüz Osmanlı altınından bin altına kadar 

cezayı nakdî alındıktan başka ihraç olunan mevaddı madeniye dahi 

zaptolunur ve her kime zararı vukubulmuş ise tazmin ettirilir. 

Madde 44 — Devlet malı olan madenlerin imali dahi işbu nizam

namede münderiç 'hudut ve tazminata ve şeraiti imaliyeye ve sair bu 

makule hueusata dair mevat ahkâmına tabi olacaktır. 

Madde 45 — fMaadİni mekşufe veya metruketfeh olup da Devletçe 

malûm ve mukayyet olan madenler ile ihaleleri münfesih bulunan ma

denler Maadin idaresi canibinden resmen neşir ve ilân ve icabına göre 

bîr sene müzayedesi icra olunup senevi en ziyade resmi nispî veren tâı 

İibine ihale olunur ve rüsum ve vezaifi sairesi hakkında diğer madenler 

gibi işbu Nizamname mucibince muamele edilir. 

Madde 46 — Maadini mbkşufedien olup da Devletçe malûm ve mu
kayyet olmıyan veyahut işbu Nizamnamenin neşrinden İtibaren doksan 
dokuz sene evveline gel inciye kadar işlenmemiş olan maadin maadinİ 
gayrı mekşufeden adolun-arak müteharrireri mucltlİk hakkına mazhar 

olurlar. 

T. 1 C. 8 F . 29 
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B E Ş İ N C İ F A S I L 

Maadin mültezimlerinin hukuk ve vezaifi 

Madde 47 — Maadin imali için fermanı âli sudurunda* bir defaya 
mahsus olarak madenin derece ve ehemmiyetine göre ell i Osmanlı al
tınından iki yüz altına kadar ferman harcı alınır. 

Madde 48 — Maden imal edenler iki nevi resim vermiye mecbur
dur. 'Birisi madenin ba fermanı â l i muayyen olan hududu dahilindeki 
arazinin beher ceribi [ 1 ] için resmi mukarrer namiyle her sene istih
sal olunur diğeri maadin hasılatından rüsumu nispiye namiyle istifa 
edilir. 

Madde 49 — Resmi mukarrer ba fermanı âli imal ve ihraç olu
nan madenin sathı müstevli ufki itibariyle beher ceribi için senevi alın
ması ttâzımfgelen on kuruştan ibarettir ve bu resim her sene mart ipti
dasında tediye olunur. İmalât tatil olunsa bile ihalenin fesholunduğu 
veya mültezim tarafından resmen terk ve kasrı yed edildiği güne değin 
işbu resmin her sene İtası meşruttur. Mülk o!a>n mahaller i le evkafı 
sahi had an olan arazinin resmi mukarreri ashabına ve arazii emiriye 
İle tahsisat kabilinden olan arazii mevkuf enin resmi mukarreri Devlete 
aittir. 

Madde 50 — Resmi nispiye bakir ve simli kurşun ve kömür gibi 
kuyu ve mağara hafriyle imal olunan madenlerin hasılatı gayri sâfİ' 
yesinden yüzde birden beşe kadar al ınır ve zımpara ve krom ve bora-
sitli mevat ile lületaşı ve sıcak ve soğuk roiyahı madeniye ve petrol 
ve zift ve neft gibi damar olmayıp yığın halinde bulunan mevaddın 
hasılatı gayri safi yesin den yüzde ondan yirmiye kadar istifa olunur. 
İşbu rüsum Avrupa'ya naklolunmak üzere hazırlanmış veyahut Me-
maliki Şahanede kal ve izabe olunmak üzere kesr ve tefrik olunup cin
sine göre yıkanmış olan cevherden ahiz ve tahsil edilir. Rüsumu nispiye 
cevherin mevaddı mâliyesinin iskeleden Avrupa'ya olan nakliyesiyle 
kal ve izabe masarifinin tenzilinden sonra bakî kalan kıymet üzerinden 
tâyin ve istifa kılınır. 

Madde 51 — İhale olunan madenlerin tahsili rüsumatı ve mua
melâtı s&iresi Maadin Nezaretine aittir. Mültezim madenden ihraç olu
nan veya buna mü tef er r i tezgâhlarda imal kılın ar. eşyanın cevher ve 

[ 1 ] Bir cerip on bin zira asan mürabbardır. 
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miktar ve cins ve kıymetini bir defteri yevmiye kaydederek kendisine 
verilecek numunelere tevfikan her üç ayda bir kere onun birer icmalini 
Hükümete vermİye ve her senenin iptidaki ayında dahi seneİ sabıka 
Hasılatının defterini valii vilâyete ita etraiye ve bu hesaplardan ve ah
vali sairedeu dolayı valii viliayet tarafından her ne vakit teftiş ve tah
kik olunmak istenilirse defter üzerinde hesabı sahihini irae eylemiye 
mecburdur. 

Madde 52 — Rüsumu nispiye mevaddı madeniyeden her bir cin
sin memaliki ecnebiyede ilân olunan fiatını ve tenzili lâzırrtgelen ma
sarifi nakliyesini ve kal ve izabe masarifini hesabı mutavassıt üzerine 
taayyün edecek b i r cetvel mucibince istifa olunur, işbu cetveller altı ay
da bir kere fiat ve navul farkları üzerine tashih edilir. 

Madde 53 — Rüsumu nispiye madenlerin servet ve cesametine ve 
iskeleye olan bu'du mesafesine ve imalâtın suubet ve suhuleti yi e mah
rukatın ehveniyetine ve ellinci madde mucibince madenin cinsine göre 
Maadin idaresince bittâyin fermanı âliye dercolunur. 

Madde 54 — Harice 'gönderilecek mevaddı madeniye gemiye tah
mil olunmazdan evvel iskelede vezn olunarak rüsumu nİspiyesi maden 
memurları veyahut Maadin idaresi tarafından memur olan gümrük 
memurları tarafından tahsil edilir. Ş u kadar ki Memaliki Osmaniyede 
kal ve izabesi takdirinde kablelizabe maden memurları marifetiyle 
vezn olunarak ellinci madde mucibince mahallinde ahiz ve istifa kılınır. 

Madde 55 — Maden mültezimleri her sene mart içinde senei sa
bıkada vukubulan imalât ve ihracatın kemmiyat ve keyfiyatını havi müf
redatlı iki kıt 'a hesap cetvelini Maadin İdaresinden irae olunan numune 
mucibince tanzim ile bir nüshasını Maadin İdaresine ve diğer nüsha
sını mahallî maden idaresine yahut makamı vilâyete ita ile mukabi
linde makbuz İlmühaberi abzedecekler ve Maadin idaresi tarafından 
her ne vakit teftiş ve tahkik olunmak istenilirse maden âmilleri def
terini irae ederek hesap vermiye mecbur olacaklardır. 

Madde 56 — Maden mültezimleri maddei sabıkada beyan olunan 
hesap cetvellerini vakti muayyeninde İta etmedikleri halde kendile
rinden beş Osmanlı altınından yirmi beş Osmanlı altınına kadar ce
zayı nakdî alınır ve işbu hesap cetvellerinde hasılatı vakıa miktarı 
sahihinden noksan gösterilir ve kaçak vukuu tebeyyün ederse Devlete 
ait rüsumun nokranı iki kat olarak tazmin ettirilip hukuku umumiye 
ciheti dahi mahakimi cezaiyede başkaca fasıl ve hükmedilir. 
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Madde 57 — Bi r madenin mültezimine vergi ve rüsumatın ve 
hükıroolunan cezayı nakdiler İle tazminatın ifası için valii vilâyet ta
rafından nihayet iki ayı tecavüz etmemek üzere bir müddet tayiniyle 
resmen ve tahriren tebligat icra olunur ve bu müddet zarfında ifayı 
deyn etmediği halde yedinci maddede rad'ad o]unan eşyayı menkule mah
keme marifetiyle zarpt ve füruht ile tahsil edilir ve şayet eşyayı men
kule kifayet etmezse nizamı dairesinde emlâkinden istifayı deyn olunur. 

Madde 58 — Fermanı âli sudurunda madenin haritasında muay
yen hududu maden mühendisi marifetiyle ve bulunmadığı takdirde be
lediye mühendisi hazır olduğu halde hükümeti mahall iye canibinden 
mültezime tâyin ve teslim olunur ve bu muameleyi havi olarak üç nüs
ha zabıt varakası tanzim ve zirleri canibi vilâyetten tâyin olunan me
mur ve mühendis ve mültezim veya vekili taraflarından müştereken 
temhir edilir ve bunlardan bir nüshası mahallî hükümetinde hıfız ve 
diğer nüshası Maadin İdaresine irsal ve üçüncü nüshası mültezime ita 
kılınır. 

Yevmiye ihraç olunacak cevherin miktarına dair tutulacak yev
miye defteri defatiri ticariyeye muvafık ve sahifelerinde sıra numa
raları mevzu olacak ve meclisi idarei vilâyetçe bittadat kaç sahife ol
duğu işaret olunduktan sonra ilk ve son sahifelerİ meclisi mezkûrun 
mühriyle tahtim edilecektir. 

Madde 59 — Madenin tarihi tesliminden itibaren iki seneye kadar 
kuşat ve İmaline mübaşeret etmiye mültezimi mecburdur. Müddeti mu
ayyene zarfında madenin imalâtına mübaşeret olunmadığı surette es
babı mültezimden tahriren sual olunarak serdedeceği âzar Maadin İda
resince şayanı kabul görüldüğü halde temdidi caiz olmamak üzere yal
nız altı ay daha mühlet verilir ve hemen işe başlaması lüzumu ken
disine tahriren ihtar olunur ve ihtarnamenin tebliğ olunduğuna dair 
ilmühaber alınır. 

Madde 60 — Mültezim maddei sabıkada beyan olunan altı ay 
müddetin hitamında imalâta mübaşeret etmediği halde ihalenin fesholü-
nacağı tahriren kendisine tebliğ olunur ve yine serdedeceği âzar kai-
deten şayanı kabul olmazsa feshi Maadin İdaresinden ba mazbata Babı-
âliye arzolunmakla beraber bir gûna diyeceği varsa üç aya kadar Şû
rayı Devlete müracaat etmekte muhtar olduğu resmen ve tahriren ihtar 
olunur. İhtarnamenin tebliğ olunduğuna dair kendisinden ilmühaber 
alınır. Müddeti muayyene zarfında mültezim müracaat etmezse veyahut 
mazereti kabul olunmazsa Şûrayı Devletçe İhalenin feshine karar ve-
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ril ir ve bdlistizaın sadır olacak iradei semye mucibince fesih muamelesi 
icra ve Dersaadet'te ve maadİnin bulunduğu mahalde gazetelerle üç 
defa İlân ettirilir. 

Madde 61 — B i r madenin münferiden veya müştereken imal ve 
idaresini deruhte eden mültezimler madenin imalâtını fenne tatbikan 
icraya muktedir olduklarını isbat ve Hükümeti Seniye ile Maadin İda
resine karşı bir müdürü mesul tâyin edeceklerdir. Müdürü mesul ma. 
denin idaresine mütaallik hususatta mültezimin vekili hükmündedir. 

Madde 62 — Mültezim madende icra kılanan ameliyatın heş yüzde 
bir mikyasında iki kı ta resmi .musattahım tanzim ve bir kıtasını Maadin 
idaresine ita edecektir ve her sene mart iptidasında işbu resimler üzeri
ne senei sabıkada icra kılınan, ameliyatı tersim ettirdikden sonra Maadin 
idaresindeki resim ile mübadele eyliyecektir. 

Madde 63 — Mültezim resmi musattahı vakti muayyeninde tes
lim etmediği veyahut bu resim sahih ve mükemmel olmadığı halde ken
disinden beş altından yirmi beş Osmanlı altınına kadar cezayı nakdî 
alınacaktır ve masarifi mültezime ait olmak üzere idare canibinden 
yeniden bîr resim tanzim veyahut mevcut olan resim tashih ettirilecektir. 

Madde 64 — Elli beş ve elli altıncı maddelerde zikrt>lunan cetvel 
ve resimlerden başka ta'h'telârz icra kılman ameliyatın beş yüzde bir 
mikyasında resmi musattah ve müsennemini ve ameliyatın terakkiyatı 
yevmiyesini fve damarların imtİdadını ve kalınlığını ve ihraç olunan 
cevherin ve maden damarlarının sakf ve duvarlarının ahvalini ve ma-
adine cereyan eden miyahın miktarını mübeyyin defter ile yevmiye 
ijiraıç o]unan cevherin miktarına dair diğer bir yevmiye defteri tanzim 
edecektir. 

Madde 65 — Mültezim resmi musattah ve *müsennem i le defatiri 
talep vukuunda Maadin idaresinden tâyin olunan mühendislere ûrae 
etmiye mecburdur, işbu resim ve defterler sureti muntazamada tutul
madığı takdirde mültezimden on Osmanlı yüzlük altınından yirmi beş 
altına kadar cezayı nakdî alınmakla beraber masarifi mültezime ait 
olmak üzere resim ve defterlerin muntazaman tutulması için Maadin 
idaresince bir memur câyin ve izam olunur. 

Madde 66 — Maadin mültezimleri veya müdürleri imalâtı mua
yene etmek üzere mühendislere teshilâfı lâzıme icra ye matlup olan 
defter ve resimleri irae ve ameliyata muktazİ kâffei tafsilâtı İtaya mec
burdurlar. Bu bapta imtina ve muhalefet ederlerse kendilerinden on 
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altından yirmi beş altına kadar cezayı nakdî alınmak üzere hükümeti 
mahalliye canibinden mühendislere muavenet olunacaktır. Şu hal te
kerrür ederse cezayı nakdî dahi iki kat olarak istifa kılınacaktır. 

Madde 67 — Yekdiğerime yakın veya muttasıl olup başka başka 
fermanlar ile ihale kılınan ma adinin bir kaide üzerine imal olunma
masından dolayı asıl maadine veya madenciler ile civarındaki tesisata 
bir mazarrat hudûs etmek ihtimali melhuz olduğu halde bu mazarratın 
def i için mültezimler beyninde kaidei vahide ittihaz olunacak ve buna 
muvafakat hasıl olmadığı surette Maadin İdaresinin teşkili tarafeyn ile 
ittihaz edeceği kaidei vahideye itriba etmiye mültezimler mecbur ola
caktır. 

Madde 68 — (Bir madenin hafr ve imalinde yani suların cereyanı 
veya mağaraların hava alması için vukubulacak ameliyatta diğer bir 
madenin imalâtına zarar geldiği takdirde mutazarrır olan mültezime 
diğer maden mültezimi tazminat verir ve bu tazminatın miktarını ta
rafeyn kendi beyinlerinde tâyin edemedikleri halde Maadin İdaresi ta* 
rafından icrayı keşfiyat ettirildikten sonra takdir edilir. 

(Madde 69 — Bi r madenin İmali için fermanı âlide muayyen hu
dut dahilinde vâki arazide eşhas uhdesinde bulunacak bir mahallin 
muvakkaten istimali I&zımgeldiği takdirde bu mahallin b i r seneye ka~-
dar hali aslisine i rca İle sahibine teslimi mümkün olup da ashabı a r a » 
irza edilemediği halde o mahalden bir sene müddetle arazi sahibinin 
ahzedeceği hasılatı sâfiyenİn iki misli mültezim tarafından sahibi arza, 
tediye olunacaktır. 

Madde 70 — Mültezimler kuyu ve mağara hafrİ gibi madenin 
imali için istimal edecekleri arazinin ashabını irza ile mubayaa ede
ceklerdir. Şayet beyinlerinde muvafakat hasıl olmaz ise Hükümet ca
nibinden tahmin ve takdir olunacak kıymetlerinin iki misli sahibi arza 
tediye kılınacaktır. 

Madde 71 — Maadin imalâtı ve ameliyatı için İstihdam olunacak 

memurlardan mühendis ve usta basıdan maada sair memurin ve ame

lenin tebaai Osmaniyeden ve madenin bulunduğu mahal ahalisinden 

olması meşruttur. Mültezimler bu şarta muhalif harekette bulunduk

ları halde Maadin İdaresinden mültezimlere tebliği keyfiyetle ilk de

fası için yüz altın cezayı nakdî al ınır ve tekerrürü halinde madenin 

altmışıncı madde hükmüne tevfikan feshi muamelesi icra kılınır. 
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ALTINCI FASIL 

Maadinin usulü zabıtası 

Madde 72 — Maadin idaresi canibinden her vilâyet merkezinde 
bir maden mühendisi bulundurulacaktır. İşbu mühendisler Maadin ida
resinden ita olunacak talimat mucibince maden imal olunan mahaller
deki ebniyenin inhidamından ve arzın çökme tehlikesinden vikayesine 
dikkat ve nezaret edeceklerdir ve maden amelesinin ecri misli ve hüs
nü rızalariyle kullanılıp bu yüzden kimseye cebir ve zarar vukua ge
tirilmemesine vali i vilâyet ve mühendisler tarafından daima takayyüt ve 
ihtimam olunacaktır. 

Madde 73 — Mühendisler madenin hafr ve imalinde gördükleri 
mahaziri veyahut lâzıcngelen ıslahatı maden mültezimlerine ve vukua 
gelen muhatara t ve mugayiri nizam harekâtı mahallî Hükümetiyle 
Maadin idaresine İhbar edeceklerdir. 

Madde 74 — (Maden imalâtı terk ve tatil olunur veyahut eşyayı 
madeniyeyi imal ile metûf olan sınıfın ihtiyacatı sınaryeleri ihlâl kı-
lınırsa valii vilâyetin ve mühendisin mütalâan derakap Maadin İda
resine iş 'ar olunacaktır. 

Madde 75 — Bi r madende kaza vukuu melhuz olduğu takdirde 
maden mühendisi tarafından tedabiri lâzime ittihaz olunmak ve mesu
liyeti kendisine raci olmak üzere lüzum gördüğü şeyleri hükümeti ma
hal liy eden talebedecek ve canibi hükümetten dahi derhal verilecektir. 

Madde 76 — B i r madende kaza vukuunda mültezimler veyahut 
memurlar derhal memurini hükümeti mahalliyeye ihbarı keyfiyet et-
miye mecburdurlar. Maden mühendisi bulunamazsa mültezimi tarafın
dan madende bulundurulan mühendis marifetiyle kazanın sebebi tah
kik ettirilmekle beraber intaç edeceği mahazirin önü alınmak için te
dabiri lâzimeye teşebbüs olunacak ve alât ve edevat r e hayvanata ve 
ameleye ihtiyaç görünürse masarifi mültezimlerin hesabına olarak te
darik olunacaktır ve kazanın keyfiyeti vukuu telgrafla Maadin idaresine 
bildirilecektir. 

Madde 77 — Maden mültezimleri madenlerde birer eczane ile şa-
hadetnameli birer tabip bulundurmaya mecburdur. 

(Madde 78 — B i r madende imalâttan dolayı kazazede olanlara ve 
ailelerine verilmek üzere mahkemece hükmolunacak tazminatı mülte-
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zimler ifaya mecbur olacaklardır ve kazanın vukuu madenin sui idare
sinden ve fennen lâzım o!a,c şeylerin noksanından neşet etmişse elli 
altından yüz altına kadar başkaca cezayı nakdî dahi alınacaktır. 

Y E D İ N C İ F A S I L 

\Mahdinin terkine dair ahkâm 

Madde 79 — Tahtı arzda icra olunan İmalştm hiç bir cüz'ü tyaa-
din İdaresinin mezuniyeti istihsal olunmadıkça terk olunmıyacaktır. 
Mültezim madenin hangi cüz'ünü terketmek isterse evvelemirde bir 
kıta haritasını yapıp nev'i ameliyatının tafsilini havi 'bir layiha ile valii 
vilayete ita edecek ve mahaJlî maden mühendisi veyahut maden idaresi 
tarafından fen ve kaideye tatbikan verilecek karara göre icabı makamı 
vilayetten icra edilecektir. 

Madde 80 — Müddeti ihalenin inkızaşından evvel esbabı mücbi-
reden gayri bir sebebe mebni mültezim madeni terketmek istediği halde 
altı mah mukaddem bi r beyanname ile Maadin İdaresine bildirecektir. 
İşbu beyanname ile beraber madenin taJhtelârz ye sathelârz mevcut 
olan mağara ve kuyu ve.ebniye ve fabrika ve tesisatı saİrenüı resimle
rini ve o güne kadar ihraç olunan cevherlerin kemiyet ve keyfiyetlerini 
havi layiha ye cetvel ve defterleri dahi ita edecek ve işbu beyannameye 
hiç bir gûna şart ye Jekl i f dere olunmıyacaktır. 

Madde 81 — Esbabj mücbire tahtında olmıyarak imalât bir sene 
müddet tatil olunduğu halde Maadin idaresi tetkikatı lâzimeyi icra et
tikten sonra imalâta tekrar bedVdunmsk üzere bir mühlet tâyin ede
bilir. Bunun hitamında maden yine işletilrrteyşp muattal bırakılırsa 
altmışıncı madde hükmüne tevfikan fesih muamelesi i c ra kılınır. 

Madde 82 — İşbu Nizamnamenin mevaddı muhtelifesinde beyan 
olunan esbaptan dolayı bir maden terk olunduğu veyahut ihalesi feshile 
fermanı âli istirdat kılındığı veya müddeti ihale munkaziye olduğu 
halde mağara ve kuyular ve madenin muhafazasına lâzım olan şeyler 
mültezime tazminat verilmeksizin Devlete veya yeni mültezime ait ola
caktır. Yalnız sabit veya müteharrik makine ve alât ve edevat ve ihraç 
olunan cevher ve hayvanat mültezimi atîkın malıdır. Şu kadar ki Devlet 
veya yeni mültezim erdi h ibre tarafından takdir olunacak kıymet üze
rine mezkûr eşyayı külliyen veya kısmen iştira edebilir. 
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Madde 83 — İhalenin terk ve feshi veyahut müddetinin inkızası 
takdirinde mültezimler tazminat ve sair rüsum ve tekâlifi ifaya mec
burdurlar ve maddei sabıkada beyan olunan alât ve edevat gibi eski 
mültezimlere ait eşyadan rüsum n/e tekâlif ve matlubatı saire istifa 
kılınır. 

Madde 84 — Bir madenin terkine karar verildikte altmışıncı mad
de hükmüne tevfikan muamelei Saniyesi icra olunacaktır. 

S E K İ Z İ N C İ F A S I L 

işbu Nizamnameden evvel vukubulan ihalâta dair ahkâm 

Madde 85 — işbu Nizamnamenin muamelâta ait hükmü eski ni
zamname mucibince ihale kılınmış olan madenlere dahi şamildir. Fakat 
bu misillû maadinin müddeti imtiyazİyeleri temdit ve tenkis olunmaz. 

Madde 86 — işbu Nizamnamenin neşir ve ilânından evvel ita olun
muş olan taharri ruhsatnameleri tarihi italarında carî olan ahkâmı ni
zamiyeye tabi kalacaktır. 

DOKjUZUNCU F A S I L 

Maadini sathiye 

Madde 87 — Maadini sathiye ıtlak olunan madenleri ashabı arazi 
ba fermanı âli istihsali ruhsatla bi lâ müddet işletmekte muhtardır 
ve işbu fermanı âli için dört Osmanlı altını harç alınır. 

Madde 88 — Arazi sahipleri maddini sathiy,eyi İşJetmed^tJeri veya 
bir müddeti kalitede işletip te tatil ettikleri halde diğer talibine ihale 
olunur. Şu kadar ki arazinin kıymeti ehli hibre marifetiyle takdir olun
duktan sonra kıymetin iki misli ve eğer ebniye ve sair tesisat var ise 
Onların dahi kıymeti hakikiyesi peşin olarak yeni mültezimler tarafın
dan arazi sahiplerine tediye kıl ınır . 

Madde 89 — Maadini sathiye imal olunan araziden arazîi mem-

lûke ve mevkufeİ sahihadan olmıvanlorı kanunen arazii emiriye hük-

,*nüne tabidir. Yalnız maden işlenen ırchaherden ve maden için islimal 

olunan araziden müddeti imalâtta maden hasılatından alınması lâzım-

gple» rüsumu nispiyeden başka bedeli üşür ve saire ahzolunajaz. 
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Madde 90 — Maadinj sathiye imali için ruhsat istidanamesi müs-
tedinin isim ve şöhret ve sanat ve ikametgâhını ive madenin mevkiini 
ve cinsini ve ne suretle işletileceğini mutazammın olacaktır. İşbu istida
nameye maden zuhur eden arazinin beş yüzde bir mikyas üzere üç 
nüsha haritası dahi merbutan takdim kılınacaktır. 

Madde 91 — Maadini sathiye imali için verilen ruhsatnamede ima
lâtın ahval ve keyfiyatı beyan ive sıhhati umumiye ve tunik ve ebniye-
nin ve su membalariyle mecralarının ahvali hâzıraları muhafaza ve te
min olunmak ve vukua gelecek zarar ve ziyandan dolayı itası lâzım-
gelen tazminatın miktarı tâyin kılınmak meşruttur. 

Madde 92 — Maadini sathiye imaline dair ruhsatnamelerden ma
denli toprak ve kumların yıkanması için istimal olunacak miyahın 
memba Ve mecraları ve badelistimal hangi mahalden defi ve icra edi
leceği beyan kılınacaktır. 

Madde 93 — Maadini sathiyenin imalâtı maadini asliyede cari «I-
duğu veçhile Maadin İdaresi canibinden tâyin olunan mühendis ve me
murların nezareti tahtında icra kılınır. 

Madde 91 — Maadini sathiye işletenler her sene İmalâtın ahvalini 
ve bir senelik mahsulât ve imalâtın kemmiyat ve keyfiyatına dair iki nüs
ha olarak müfredat defterini tanzim ve bir nüshasını valii vilâyete ve 
diğerini Maadin İdaresine ita edeceklerdir. 

Madde 95 — Maadini sathiyeden biri esnayı imalâtta maadini as
liye haline yani tahtellârz kuyu ve maığralıar İle inşa olunacak hale ge
lecek olur ise maadini asliye hakkında mevzu olan şerait mucibince 
ihale fermanı istihsal olunmaksızın o mİsi'llû madenleri imal ve ihraç 
etmek memnudur. 

Madde 96 — Maadini sathiye işletenler doksan dördüncü madde 

hükmüne muhalif harekette bulundukları takdirde kendi-1 erin den on 

Osmanlı altınından yüz Osmanlı altınına kadar cezayı nakdî alınır ve 

95 beşinci madde hükmüne muhalif hareketleri (vukuunda bi lâ ruhsat 

maadini asliye ihraç ve imal edenler hakknda işbu Nizamnamede mu

ayyen muamelei cezaiye icra olunur. 

Madde 97 — Mültezimler madenlerinin işletilmesi ve ihraç ettik

leri cevherlerin kal ve izabesi için lüzumu olan kalhane ve alât ve ede

vat ve makineleri nisamatı belediye hükmüne tabi olarak inşa ve vazi 
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ve istimal ederler. İnşa olunacak kalhane ve filika ve makine ve mute-
ferriati sairesinin resim ve tarif namelerini Maadİn İdaresine itaya 

mecburdurlar. 

ONUNCU F A S I L 

Mevaddı setta 

Madde 98 — Maadinirn usulü tasa rrufi yesin den mütchaddis ihti
lâf idareten ve bunun gayrı daavi mahakimi âdiye marifetiyle hal ve 
faslolunur ve otuzuncu madde mucibince uhdelerine oıaadin ihale edi
lecek olan tebaaİ ecnebiyenin deruhde edecekleri maadinden tahaddüs 
edecek daavi hukuku istimlâkiyelerinden, neş'et eden daavi de cari usule 
tevfikan mahakimi âdiyede görülür. 

Madde 99 — İşbu Nizamname mucibince maden müteharri ve mül
tezimlerinden istifası lâzımıgelen cezayı nakdîler vİlâyat ve elviyei 
gayrı mülhaka meclisi idarelerince tahtı karara alınacaktır. 

Madde 100 — B i r yerde maden taharrisi ve ba imtiyaz maden imal 

ve ihracı maddesi o yerin hukuku asliyeİ tasarrufiyesine tesir edemez 

ve müteharri ve mülteziminin taharri ve imtiyaz müddetleri zarfında 

maden taharri ve ihracından başka o mahalde bir sıfat ve salâhiyeti 

yoktur. O mahal arazii haliyei emiriyeden ise Hükümetin ve sahipli 

araziden ise sahibinin muvafakati olmaksızın müteharri ve mültezim 

orada ziraat ve garsı eşcar edemez ve Nizamnstmede muharrer ve mu

ayyen ve sırf madene mahsus mebaniden gayrı mebani inşa ve ihdas 

eyliyemez. Madenden hali olan mahallerde ziraat olunduğu ve eşcan 

müsmire ve gayri müsmiresinden istifade kılındığı ve otlağı mevcut 

olup da muavazatan hayvan ray edildiği halde menafii hasılası. Hükü

mete veyahut mutasarrıfına aittir. Arazii mezkûre dâhilinde nebean ve 

cereyan eden enhardan ve göllerden gerek mutasarrıfı arzın gerek ka

nunen hakkı şürp ve sakyı olan kesanın işbu hukukuna müteharri ve 

mülteziminin bir gûna müdahalesi olamaz. 

Madde 101 — 18 zilhicce 1304 tarihli Maadin Nizamnamesiyle ma-

adine dair tadİlen ve zeylen neşrolunan mevaddı nizamiyenin İşbu İNj. 

zamname tarihinden itibaren hükmü kalmamııştır. 
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Madde 102 — Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti işbu Nizam
namenin icrasına memurdur. 

BMl>ftı 
»flmır 
Tartia Ci l t Sahi l* 

RnatjJ 
Cu«M 

Maadin Nlnmnamcai 
Maadİn Nizamnameni 
Maadin !Nlı»mnamn»i 
Maadin Niıammtmr»İnin 23 ünriî maddesine miiafvyel lıkrai 
niMinlye 
Maadin Pilıamnamealnin 78 inri madde i muaddele»! 
Maadİn Niıa m nam rainin unıılü taharriye mütedair 3 uncu 
(aslı muâtJtMi 
Maadİn f l i ıamnumuiv lc 23 iınriı maddeai i ç l i n i tadil eden 
meıaddı niıami>r 
Maadin Nizamnamesi 
( B u Nitamnıtmenin 1- 2 . 3 , 4, 5 . 3 1 . 3 2 . 4 1 , 45 , 5 1 , «~I. 
7 0 . 77. 7R, fl" Hâ 47 nri maddr lrr i 426R numaralı kanunun 
3 8 İıwi rrtadde. lrk i l t a rd l lhmı i r . l 
Maden taharrini için verilecek (uh»atn»roe nü mu nri muad
deli hakkında irade Ta 
Maadin "»nanutanifainln 40 unrıı maddecinin (adili il* 58 
inri maddesin* m ı n c r y r l fıkaralı nlmmiye 
Maadin Niıa in nimet inin S. 10 , 17 vr 23 ünrii maddelerini 
mu ad di) Kanunu Muvakkat 
Maadin Nlıatnnamoıiinİn 45 . 4e>. Al vp 71 inil maddelerinin 
tadiline dair Kanım 
( B u kantla 4266 numaralı kanunun 28 İnci ataddeılvla Uaa 
edilmttlir-1 
Mütetnyyip rahıc ııhle-ıindeki maadin imllyaı ve hukukunu* 
fesih ve İptal! İle, bunların maadint mekınfc metanına ilbali 
hakkında kararname 
Maden taharri*i ruh t a. t name ir ifn ti ı s ı l arının muhatım Dev• 
İri ler tebaasına derir ve f era i edilmemeli hakkında karar
name 

Niıamnamruinin bazı maddelerini tadil eden 
kanunun 1 Inrİ madderini rouaddil Kanun 

Niıamnamruinin 50 nri maddeainia tadiline 

T u ı i m a l defteri 
1 

dair 

5 5 2 

1465 Maadİn 
numa ralı 

1794 Maadi 
Kanun 

2 8 1 8 Maadin Niumnam<f inin 20 . 23 . 59 . 60 v e 81 in^i madde 
lerivle 608 numaralı kanunun 4 (ınrü maddesini deâ î t t i rra 
Kanon 

4 2 6 8 Madenlerin Aranma v e j»letllroe*î hakkında Kanun 

8 5 Miadın NiıamnaaıeMyle Tst ıra ık lar ı Mzamnan'eıinin tadiline 
dair olan Kanunun t ünrii maddesinin l<(»iti 

131 Maadin Niaamnameairlr Taaorajıları Nlıamnameıinin tadiline 
dair o lan 6 0 9 numaralı kantinim 1 Intî maddecinin teftir i 

1070 Maadİn NltarnnarneMİnir) muaddel 4 9 uncu maddesinin t eh i 
rine maliıl olmnlıjcına dait Merlia Karar ı 

2 3 5 T * » ( K akları N « * m namesinin 1 inri maddecinin ire bu Niıam-
•atne ile Maaılta Niumnameolnfn baaı maddelerini tadil « i m 
flM nutnara!. k w r a M n te f »iri 

239 606 numaralı katmanın S İn* i roaddninln lefıiri 
Madun terde nakllvat» mahaııp o larak vOeude f r l i r i l r r o k te*t< 
u t a dair Nizamname 
Madenlerde v û t a d e «rtirilreeık lenaatı nakl ireve dair Nitam-
•amenin 2 nri maddei moarkUteai 
Maadi D mü 1 tecimi eri ndua alanla har* ve rüsumdan n u h a r l r l a 
ve Babtali Teşki lat Sandım İanelerinin lâcvı h a U ı n d a irade 
Şiddeti | t ta « e b c h l v l e mahraJtal İh t (varı tu.hu r «tlefi Terler d» 
Onman ve Maadin rüvumunun muvakkaten affına dair Kanun 
Orman. Ziraat ve Maadin memurlarının mıreti t iy ln ve 
a l i l ler i h-kkında Nizamname 
Orman, Ziraat ve Maadi» memur l a n ata sureti t i » in ve 
•al i leri hakkındaki Nlıamnamcain 2 nri maddei mıııahhihaet 
Maadin rüaurnu ni, piresinden al ınmakta « lan T e c h İ tan Aı-
h«rir# tertibini, a d * * ! bt i faaıaa datr K a m n 
Hathan ak t ine kadar madrn ar ıma ruhsatnamesi talebini mu 
laaatnaa» a n » b a l U r l a nabakiM ' - - » - • « T " - | " * - fcatnVMan 

İ t 
3 1 8 
88« 

8 2 2 
6TS 

oflS 

337 
4 3 9 

t defteri | 102 

2 6 195 167* 

2 7 6 0 2 217» 

3 « 2S1 M 

3 * 8 0 « 

3 1 l"5 

3 ı ? İ 4 M İZM 

3 12 40« 1 7 « 

3 16 155« 3036 
3 23 1S54 » 1 » 

1 7 477 » t 

t • » 4 * M 

3 at 1*4 41M 

3 23 481 47*1 
i 21 « 4 4 

3 1 71« 

2 « 7 W 1614 

2 2 1* 8tS 

1 1 2 0 9 7Tt 

3 S Î1H 143« 

2 3 503 İ 4 M 

2 1« 4 4 6 İ2H 
9 1 1 4 1 4 » 7 4 

http://tu.hu


461 

N o : 1 0 2 — Sinini sab ıkaya «it d ü y u n u «miriyenfa. Sureti 

tesviyesi hakkında* irttdel kthİye 

Meclisi Mahsusu- Vükelâ Mazbatası 

Sinini sabika düyununun sureti tesviyesi hakkında bazı mütalâan 
havi Maliye Nezaretinden arz ve takdim kilınan tezkere mânzuriı âli bu-
yurularak keyfiyetin müzakeresiyle kairarınln evvelki mazbataya zeylen 
arzı şerefsadır olan irade i seniyei hazreti hiîâfetperi&hi iktizayı âlisin
den bulunduğunu mübelliğ teikerei 'hususiye mezkûr tezkere ile beraber 
meyahei bendegânemizde kıraat ve rtıübalâa olundu. Muvazenei umu-
miyei Maüyeriin muhatfazai intizamı zımnında ittihaz olunacak tedabir-
den olmak üzere olbapta Meclisi bendegânemîzden tanzim ve takdim 
kılınan mazbatada dahi arz ve beyan olunduğu veçhile sinini sabıka 
emvalinden emsaline kıyasen bu sene içinde tahsil olunacak olan ve 
miktarı b i r milyon sekiz yüz bin lira ile iki milyon Ura arasında tah
min olunan mebaliğdeın tahsilat vuku buldukça yüzde altmışının merkez 
ve vilâyatça b i r akçası bile sarfolunmayıp haftalık suretiyle erzakı aske
riye mütaahhitlerinin sinini sabıkadan olan matluplarına karşılık tu
tulması ve mütaahh iti erin seneİ hal iyeye ait matluplarının bu sene büt
çesine dâhil olan varidattan tesviyesi arz ve istizan edilmiş olup ancak 
Nezareti Müşarünileyhanın salifuzzikir tezkeresinde erzak mütaahhiile
riyle ta ati olunan kunturatolar ağustos ve eylül ayları hilâlinde akit 
ve ta a ti edilegelmektfe ve şu sebeple kun tura ton un aktedildİği seneden 
âti seneye devrolunajı düyunun bu sene varidatından tesviyesine mec
buriyet hasıl olarak şu muamele tevali eden senelerde dahi cari ve mer'i 
bulunmakta olmasından dolayı mütaahhitlerin hu yüzden sızlanmala
rına meydan verilmemek için bunların matlubatı, sabıkasına kemakân 
senei hal iye emvalinden akça itası ve fakat senei haliye emvalinden te
diye edilecek mebaliğin sabıka tahsilatından bu kabil düyuna karşılık 
tutulması kararlaştırılan yüzde altmışın bank şubelerine bitteslim Ha-
zinei Celileye irsaliyle baliğ olacağı miktardan takas suretiyle 
yerine konulması ve sinini sabıkaya ait maaşat ve masarifatı âdi-
yenin dahi yine o senelere ait emval bakayası tahsilatının müteah
hitler matlubatma verilecek mebaliğe karşılık ittihaz olunan yüzde 
altmışından maadasiyle tedricen tediyesi teemmül edilmekte bulun
duğundan neticesi başkaca arzedileceği beyan olunmuş ve esbabı ntfi-
rüzaya nazaran mukaveleye merbut olan bilcümle erzak ve melbusat 
ve inşaat ve sa i reden dolayı mütaaHhütlerin matlubatı sabıkalarına ke-
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m akan ve fakat vilâyetlerce Hazineden tâyini miktar ile verilecek mezu
niyet dairesinde senei hal iye emvalinden akça itası ve gerek Vilâyatı Şa
hanece gerek merkezce mezkûr yüzde altmıştan akça tahsil ettikçe de-
vairi askeriyece mütaahhitlerin sinini sabıka matluba tına senei haliye 
emvalinden verilmiş olan mebaliğe mahsuben Hazinece peyderpey te
diyesi ve fakat senei hal iye emvalinden tediye edilecek mebaliğin sa
bıka tahsilatından bu kabil düyuna karşılık tutulan yüzde altmışın bank 
Şubelerine bittesfim Hazineye irsaliyle baliğ olacağı miktarın takas 
suretiyle yerine konulması zaruri görünmüş olduğundan berveçhi iş'ar 
ifayı muamele olunmak üzere Nezareti Müşarünileyhaya mezuniyet ve
rilmesi hususunun senei haliye bütçesine dair 16 muharrem 1324 tari
hinde arz ve takdim kılınan mazbatai abidanemizde zeylen arz ve isti
zanına iptidar kılınmış ve tezkere! mephuse leffen takdim olunmuş ol
makla ol bap ta, ve katıbei ahvalde emrü ferman hazret! veliyülemİr 
efendimizindir. 

25 muharrem 1324 ve 8 mart 1322 

Arz tezkeresi 

Sinini sabıka düyununun sureti tesviyesi hakkında bazı mütalâatı 
havi Maliye Nezareti Al iyesinden arz ve takdim kılınan tezkere manzuru 
âli buyurularak keyfiyetin Meclis i Mahsusu Vükelaca müzakeresiyle 
kararının evvelki mazbataya zeylen arzı şerefsadır olan iradei seniyeİ 
hazreti padişahı iktizayı âlisinden bulunduğunu mübelliğ tezkere i hu
susi yeİ Devletleri melfufiyle beraber Meclisi mezkûrda mütalâa olu
narak cereyan eden müzakereyi mutazammın tanzim olunan mazbata ve 
melfufu arz ve takdim kılınmakla olbapta her ne veçhile emrü fermanı 
hümayunu hazreti hilâfetpenahi şerefmuteaallik buyuTUİur İse mantuku 
âlisi infaz olunacağı beyaniyle teakerei seneveri terkim kılındı efendim. 

25 muharrem 1324 ve 8 mart 1322 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

ıResîdei desti tâzİm olup Meclis i Mahsusu Vükelânın mazbatası 
ve melfufiyle manzuru â l i buyurulan İşbu tezkersi sâmiyei sadaretpe* 
nahİleri üzerine mazbatai mezkûreye de hamiş terkimiyle tebliğ olun
duğu veçhile mucibince iradei seniyeİ cenabı hilâfetpenahi şerefmüta-
al l ik buyurulmuş olmakla olbapıa emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

26 muharrem 1324 ve 9 mart 1322 
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No: 1 0 3 — Sigorta muamelâtına dair Ticareti Berriye Kanu
nuna müseyyel mevaddı kanuniye 

29 muharrem 2324 ve 22 mart 1322 

Madde 1 — Sigorta muamelesi emvali menkule ve gayrimenku-
lenin her nevi mehalik ve muhatarattan tevellüt edecek hasar ve zıyaını 
tazmin için ücreti muayyene mukabilinde iraei teminat etmekten iba
rettir. 

Madde 2 — Sigorta mukavelesi her halde tahriri olmak muktazidir. 
işbu mukavelenamede evvela sigorta ettiren şahsın isim ve şöhret ve 
sanat ve ikametgâhı i le sigortacının isim ve şöhret ve ikametgâhı, sani
yen sigorta edilen emlâk ve eşya ile 'taahhüt olunan hasar ve muhata
ranın cins ve nev'i, salisen sigorta ücretiyle verilecek tazminatın mik
tarı, rabian sigorta müddetinin mebde ve müntehası, hâmisen tarihi tan
zimi gösterilmek lâzımdır. 

Madde 3 — Emvali menkule ve gayrimenkule hakkında sigorta 
muamelesi tarafeyn beyninde bittakdir mukavelenamede derç ve taah
hüt edilmiş olan kıymetin tazmin ve itasını jcabeder. 

Madde 4 — Mukavelenamede sigorta muamelesinin şahsı âhar he
sabına İcra edildiği tasrih olunmadığı halde muamelei mezkûre mukave
lenamede ismi muharrer şahsa aittir. 

Madde 5 — Sigortacı lar akit ve tanzim eyledikleri mukavelename 
mucibince sigorta ettikleri emlâk ve eşyayı diğer sigortacılara sigorta 
ettirebilirler. Fakat sahibi malın birinci sigortacıya müracaat hakkı 
mahfuzdur. 

Madde 6 Sigorta ettiren şahıs itası taahhüt olunan tazminatı 
bflâhara beyi ve ferağ ve hibe suretleriyle veya rehin tarikiyle sigorta 
olunan emval ve emlâke hukuk ve alâkası taallûk edenlere dahi terket-
mek hakkını haizdir. B u halde sigorta mukavelenamesi zİrlne şerh ve
rilmek ve tarafeynden imza veya tahdim kılınmak lâzımdır, işbu devir 
muamelesinin şahsı salise sirayeti sigortacı tarafından tahriren kabul 
ve tasdik veyahut mukavelât muharriri vasıtasiyle kendisine resmen 
tebliğ olunmasına tevakkuf eder. 

Madde 7 — Her nevi emvali menkule ve gaynmenkuleyi gerek 
mutasarrıfnyle rahin ve mürtehin ve gerek vedi ve müsteir ve saire mi-
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sillû muhafazasından mes'ul ve alâkadar olanlar alâkaları nispetinde 
sigortaya vazettirebilir. Sigorta ücretinden dolayı tahrirî mukavele ol
madıkça alâkadaranın yekdiğere hakkı müracaatı yoktur. 

Madde 8 — Sigorta muamelesi emlâki menkule ve gayrımenkule-
nin tamamı veya tefrik olunan bazı aksamı ile hisesi şayiasına veyahut 
bir kısmı muayyenine alelirififat takdiri kıymetle veya umumuna bir be
del tayiniyle toptan miktarı nitfayyen akça mukabil iride icra olunmak 
mü cazdır. 

Madde 9 — 'Kavanine muhalif olan mevat müstesna olmak üzere 
henüz kemale ermemiş olan mahsulât i le esmar gibi bir şeyin menafii 
müterakkıbesinin dahi sigortaya vaz'ı caizdir. Gerek bu gibi muamelâtta 
ve gerek maddei sabıkada kısmen cevaz icrası gösterilen hususatta si
gortacı hasar vukuunda yalnız sigortaya konulan kısma ait tazminatı 
ifaya cebrolunur. 

Madde 10 — Sigorta ettirilen emlâk ve eşyanın işbu sigortadan 
kamilen feragat olunduğu veya bu baptaki hukukun ikinci sigortacıya 
devredildiği mukavelenamei ahirde beyan ve tasrih olunmadıkça veyahut 
evvelki sigortacının ifayı taahhüde ademi iktidarının sübut ve tahakkuku 
veya mün'akİt mukavelenin esbabı kanuniyeden dolayı infisahı halinde 
ikinci sigortacıya müracaat olunabileceği şeraiti münderiç olmadıkça 
birinci sigorta müddeti zarfında aynı mehalik ve mühatarat için tekrar 
sigortaya vaz'ı takdirinde mukavelei saniye batıl olup ancak birinci 
sigorta mukavelenamesiyle emlâk ve eşyanın mecmu kıymet ve aksamı 
sigortaya vazolunmamış ise 'hariçte kalan kıymet ve aksamı veyahut 
diğer mehalik ve muhata pata karşı umumu hakkında ikinci defa aktedi-
len sigorta mukavelenamesi muteberdir. 

Madde 11 — Sigortaya konulan emtia ve eşya ve erzak gibi emva
lin tâyini nevi ve kıymetinden dolayı mugayiri hakikat ahval üzerine 
akdi mukavele edilmiş olduğu ve bu da sigortacının sun'u taksiri ol
maksızın sigorta ettiren şahsın hile ve hud*asından ileri geldiği mercii 
kanuniamce tahakkuk ve tebeyyün eylediği surette sigorta mukavelena
mesinin sigorta ücreti hakkındaki fıkrası mer'i ve muteber tutularak ir
tikâbı hile ve hud'a eden şahsın hasar vukuunda yalnız hasan vâki mik
tarını talebe salâhiyeti o labi l i r , tşbu hile ve hud'a maddesi sigortacı 
tarafından vuku bulur ve sigorta ettiren şahsın methal ve 'müşareketi 
olmadığı kezalik merciince mertebei sübuta vasıl olar ise bu halde si
gortacı tazminatı mezkûrenhı tamamen ifasfyle ilzam olunur. 
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Madde 12 — Sigorta ettirilen emvalin esasen ademi vücudu ve bir 
gûna tehlikeye mâruz olmadığı tebeyyün eder ise sigorta mukavelena
mesi hükümsüz ad ve itibar olunur. 

Madde VS — Sigortaya konulan emlâk ve eşya hakkında tehlikenin 
tezayüt ve tebeddülüne sebebiyet verecek surette Ihâdis olan ahvali si
gorta ettiren şahsın sigortacıya ihbar etmesi üzerine mukavelename tah
riren feshedilmiş olmadıkça kemakân mer'i ve muteber olacaktır. 

Madde 14 — İflâs halinde veya tasfiyei düyun i le terk ve tatili mu
amele vukuunda gerek sigorta ettiren şahsın ve gerek sigortacının yek-
diğerinden kefil ve teminat istemeğe ve vermediği takdirde mukaveleyi 
feshe salâhiyetleri vardır. 

Madde 15 — Sigortacı sigorta ettiğj emlâk ve eşyanın her hangi 
nev'i muhataratını temin etmiş ise yalnız ondan mesul olur. 

Madde 16 — Sigorta edilen emval ve eşyanın muhatara vukuunda 
kısmen veya tamamen taihlisi için sigorta ettirenler tarafından ihtiyar 
olunan her nevi masarif sigortacıya aittir. 

Madde 17 — Sigortaya vazolunan emval ve emlâkin duçarı hasar 
olmasını müteakip sigortacı taahhüt olunan tazminatı sahibine İtaya 
mecburdur ve şu halde hasara sebebiyet verenler aleyhine ikamei dâva 
hakkı sigortacıya intikal edeceği cihetle sahibi malın eşhası saireden 
tazminat talep ve athzine salâhiyeti olamaz. Kısmen si'gorta ettirilmiş 
olan emval ve eşyadan dolayı sigorta ettiren şahıs ile sigortacıdan her 
bîri eşhası saliseye müracaat edebilir. 

Madde İH — Bi r dâyin eşhası malûme zimmetindeki mallubatını si
gorta ettirebilir ve medyunun ademi iktidarından,dolayı matJubatı mez-
kûrenin na kabili tahsil olduğu tebeyyün ve tahakkuk ettiği surette si
gortacıya müracaat edebileceği igibi badeleda dâyinin ol baptaki hukuku 
mütaılöbe ve sairesi de sigortacıya intikal eder. 

Madde 1° — Harika karşı sigorta mukavelesi ashabı emval ve em
lâkin kastinden maada her türlü esbap ve ahvalden dolayı vukua gelen 
harikın mucip olduğu bilcümle haşarata şamildir. Gerek işbu kasıt ve 
hata maddesinden ve gerek mevaddı sabıkada beyan olunan hile ve hud'a 
keyfiyatından dolayı sigortacı hukuku şahsiye dâvası ikame edecek ol
duğu surette haşarata mukabil taahhüt eylediği tazminatı evvel beevvel 
bir mevkii resmiye depozito etmeğe mecbur olup hukuku umumiye na
mına müddeiumumiler canibinden re'sen ikamei dava olunduğu halde 

T. 1 C. R F. 30 



46« 

tazminatı mezkûrenin tediyesi olbaplaki ahkâmı cezaiyenin lühukuna 
talik olunur. 

Madde 20 — Sigortal ı emlâkin civarında bulunan diğer ebniyenin 
ihrakından veyahut harikın itfası için istimal olunan vesaitten dolayı 
vuku bulan 'her nevi hasar ve harik muhatarasından tahlis maksadiyle 
sigorta edilen emval ve eşyanın mahalli âhara nakl i esnasında vukua 
gelen zayiat ile kıymetlerine târi olan noksan ve masarif ve harikın 
itfası zımnında sigorta edilen binanın kısmen veya tamamen hedminden 
dolayı isabet edecek zarar ve ziyan mukavelei mahsusaya tabi olmasa 
bi le harik (haşaratına dâhildir. 

Madde 21 — Sigorta mukavelenamesinde b i r şartı mahsus olmadığı 
halde sigortaya vazo 1 unan emlâk ve eşyanın tâyin olunan sigorta müd
detinin cereyanına muvakkat senedin imza olunduğu, tarih mebde itti
haz olunacak ve harik zuhurunda mukavelename henüz tanzim ve ita ediı-
lememiş ise sigorta ücreti tediye olunmuş oluduğu halde muvakkat 
senet mukavelename! esasi hüküm ve kuvvetini haiz olacaktır. 

Madde 22 — Sigorta l ı emlâke harikın kısmen ika eylediği zararın 
miktarı o emlâkin mecmuu hakkında itası taahhüt olunan tazminattan 
fcasardide olmıyan kısmın takdir olunacak bedeli badettenzil hasıl olan 
farktan ibaret olacaktır. 

Madde 23 — Sigorta edilen mahsulâtı arziyeden dolayı itası lâzım* 
gelen tazminat bunların duçarı hasar olmaksızın alelade iktitaf ve hasadı 
zamanındaki kıymetlerine nazaran tâyin olunur ve mukavelenamede bu
na dair b i r şartı mahsus var ise ona riayet olunur. 

Madde 24 — B i r mahalle gönderilen emtia ve eşyanın bedeliyle 
masarifi nakliyesini sigorta edenler hasar vukuunda yalnız mukavele
namede münderİç bedel ile vuku bulan nakliye masarifini tazmine mec
bur olup ancak işbu emtia ve eşyanın oradaki emsalinin en yüksek fia-
tma nazaran ashabının mahrum olduğu temettüden dolayı mukavelei 
mahsusa olmadıkça mesul olmazlar ve bu ıgibi eşya ve emtianın naklini 
tahtı temine alan sigortacının mesuliyeti tarihi mukaveleden itibaren 
mürselünileyh olan eşhas yedine teslimi tarihine kadar devam eder. 
Mukavelenamede bu kaideye mugayir kayıt ve şart mevcut olduğu halde 
ona riayet olunur. 

Madde 125 — iNakli eşya muamelesinin muvakkaten tatili veyahut 
mukavelenamede münderiç turuku múrasele ve vesaiti nakliyenin teb-
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«III ve tağyiri esbabı mücbire ve zaruriyeye emübteni olduğu halde sigor
tacı mesuliyetten teberri edemez. 

Maddei mahsusa — Bahri sigorta muamelâtı hakkında Ticareti 
Bahriye Kanununda bulunan ahkâmı mahsusa kemakân caridir. 

No : 1 0 4 — R ü s u m a t Heyet i Teft iş iyesi vezaif ine d a i r 
N i z a m n a m e 

29 muharrem 2324 ve 12 mart 1322 

Madde 1 — Heyeti Teftişiyei Rüsumiye Rüsumat Emanetinin şua-
batı merkeziyesİnden olup ba iradei seniye monsup bir reis ile lüzumu 
kadar müfettişlerden mürekkep ve memur olacakları gümrüklerde veza-
ifi teftişiye ve tahkikiyenin ifasiyle mükelleftir. 

Madde 2 — Müfettişler sunufu selâseye tefrik ve taksim olunacak 
ve kıdem ve ehliyet ve umuru rüsumiyedeki vukuf ve tecrübe ve şimdiye 
kadar muamelâtı teftişİyede sebkeden hıdemat bu bapta miyarı istihkak 
addedilecektir. 

Madde 3 — Heyeti Teftişiyenin vezaif i tahririyesini ifa etmek üzere 
bir başkâtip ve bir mümeyyiz ile lüzumu kadar ketebeden mürekkep bir 
kalemi vardır. 

Madde 4 — Müfettişler Dersaadet'te ve Vilâyatı Şahanede tâyin ve 
izam olunacakları gümrüklerde muamelâtı rüsumiye hakkında aledde-
vam İcrayı teftişat ve tahkikat eyliyecekleri gibi Emaneti Muşarüniley-
haca bil icap gerek Dersaadet ve gerek Vilâyatı Şahane gümrüklerinde 
ahval ve muamelâtı muayyene üzerine sureti mahsusada icrayı tahkikat 
Ve teftişata da memur edilebileceklerdir. 

Madde 5 — Heyeti Teftişiye Reisi in del icap Makamı Emanetten ve
rilecek talimat üzerine bizzat dahıi (gümrüklere azimetle sureti mahsu
sada icrayı teftişat ve tahkikat eyler. 

Madde 6 — Rüsumat Emaneti tahakkuk edecek lüzum üzerine bazı 
hususatı mühimımenm teftiş ve tahkiki zımnında Cemiyeti Rüsumiye âza
sından ve erkânı Emanetten münasip göreceği zevatı dahi Dersaadet ve 
Vilâyatı Şahane gümrüklerine izam edebilir. 
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Madde? —Müfettişler Dersaadet ve Vilâyatı Şahane gümrüklerinin 
teftişine sureti münavebede tâyin olunurlar. DerbPadet gümrüklerinde 
her gün birer müfettiş bulundurularak ve bir müfettiş takibi tahkikat 
için lüzumu tahakkuk etmedikçe üç günden ziyade btr gümrükte bulun-
mıyacaktır. 

Maââe 8 — Müfettişlerin gümrüklerde ifa eyliyecekleri vezaİfi tef-
tişiyenin edasını teşkil eden mevat mevzu olan usul ve kavaide tevfikan 
evvelâ candık ve eşyayı ayniye voklamalarivle eşvayı ayniye muamele
sinin dairei matlubede cereyan edip ebmediğini ve saniyen gümrük mu
amelâtının KSG'iilesaçı demek olan emri muayenenin ns-ulü mevzuası veç
hile ve hakkıyle icra edilip edilmediğini ve salisen takdiri kıymet mad-
dei mutenasına dikkat olunup olunmadığını ve râbian defatir ve kuyıl
dım usul ve tarifalı mahsusasına tevfikan tutulup tutulmadığını ve ha-
misen gümrüklerce muhafaza hizmeti mıühimmıesİnin sureti matlubede 
ifa edilmekte olup olmadığını teftiş evlemek hususlarıdır. 

Madde 9 — Müfettişler muamelâtı rüsumiye esaslarından bulunan 
manifesto ve iskele ve ambar ve aktarma ve muayene defterlerine ve 
kapı puflalarına varıncıya kadar muamelenin mürur edeceği bilcümle 
derecatın kuyuduna müracaat ve lâzımgelen cjhetlerce icrayı teftişat 
eyliyecek ve eşyayı varide meyanında miktaren noksan yazılmak veya 
cinsen ve nev'an tağyirat ika olunmak gibi ahvale ve ahar gûna suisti-
malâta tesadüf olunduğu halde lâzımgelenler hakkında tamiki tahkikat 
ve icıayı isticvaba, ile keyfiyetin zahire çıkarılmasına İtina edeceklerdir. 

Madde 10 — Müfettişler muamele ve muhasebeye taallûk eden de
fatir ve kuyudun muayeneci sırasında kaydı kapanmamış manifesto 
açıkları ve müddeti muayyeneİ nizamiyesinden fazla olarak ambarlarda 
kalan ve ardiye resmiyle mükellef olan eşya hakkında ve bunlar ile 
reddi rüsum muamelelerinde hilafı usul bir şey mevcut olup olmadığı 
lıususatını dahi nazarı itinaya alacaklardır. 

Madde 11 — Müfettişler gümrüklerce emri mühimmi muhafazanın 
Nizamnamei mahsusuna ve evamir ve talimatı mevcudeye tevfikan hüs
nü ifa edilip edilmediğini \ e eşyayı -nıcmnııa ve mevaddı müştaileıım 

men'i i thaline ve kaçakçılığa ait takyidatın matlup veçhile cereyan edip 
etmediğini dahi teftiş ve tahkik edeceklerdir. 

Madde 12 —^Müfettişler icra- eyliyecekleri tahkikat ne t icemde bir 
memurun derhal azlini veyahut İşten elçektirihnesini müstelzim bir hal 
ve hareketini gördükleri takdirde esbabı mucibesiyle beraber bemen 
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keyfiyeti Emanete bildireceklerdir. Şu kadar ki azli veya işten elçektiril-
mesi l'âzırrtfgelen memur Nezaret îerce tâyin olunan sınıftan ise keyfiyeti 
merbut olduğu Nezarete bildireceklerdir ve bu baptaki evrakı tahkikiye-
sinİn suretlerini bilâ tehir Makamı Emanete göndereceklerdir. 

Madde 13 — Müfettişler teftiş ve tahkik edecekleri hususatı rüsu-
jniye hakkında Nezaretlerin dahi mütalâatı alınmak lâzımgelen me-
vat mevcut olduğu halde tanzim edecekleri raporun mevaddı mezkûreye 
ait kısmının bir suretini Nezaretlere ita ve nazırlar da mütalâatı vâkia-
lariyle beraber keyfiyeti Emanete iş'ar eyleyeceklerdin 

Madde 14 — Müfettişler teshili umuru teftişİyeleri zımnında le-
delhace rüsumat nazırlarına müracaat edecek ve nazırlar da teshilâtı 
Iârime irae eyliyeceklerdir ve esnayı teftişte bir maddeden dolayı nazır 
ve müdür ve başkâtiplerden istizah lâzımgelirse tahriren istifsarı keyfi
yet edecek ve onlaT da tahriren cevap vereceklerdir. 

Madde 15 •— Müfettişler tanzim edecekleri raporlarında tahkikatı 
vakıalarının netayicine nazaran mucibi mesuliyet görecekleri ahvalin 
vücuduna delâlet edecek ve idareten ve muhakemeten olbapta medarı 
istinat olacak emarat ve esbabı sübutiyeyr irae ve beyan etmekle mü
kelleftirler. 

Madde 16 — Dersaadet ve Vilâyatı Şahane gümrüklerine tâyin ve 
izam olunacak müfettişler netayici teftişİyeleriyle müşahedat ve muta-
lâatı vakıalarını havi tanzim edecekleri rapor ve lâyihaları Makamı 
Emanete ita ve irsal edecekler ve bunlar Heyeti Teftişiye Riyasetine 

havale olunacaktır. Gerek mezkûr rapor ve lâyihalar ve gerek evrakı 
muhavvelei saire Heyeti Teftişiye Riyasetmce badelmütalâa hasıl ola
cak fikir ve mülâhaza ile beraber Makamı Emanete iade edilecektir. 

Madde 17 — Müfettişler sıfatı memuriyetlerine ve nizamat ve ka

valdı mevzuaya muvafık suretle hüsnü ifayı vezaifle mükellef olup aksi 

hal ve hareketten ve esnayı teftişat ve tahkikatta umur ve muamelâtı 

idareye müdehaleden tevakki eyliyeceklerdir. 

Madde 18 — Müfetişler Vilâyatı Şahane gümrüklerine izam olun

duklarında kararnamesine tevfikan harcırah alırlar. 

Madde 19 — Rüsumat Emini işbu Nizamnamenin icrasına merour-

cfur. 
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N o : 1 0 S — M e m a l i k i M a h r u e a i Ş a h a n e d e i f ay ı m u a m e l e e t m e k t e 
o l a n e c n e b i a n o n i m ş i r k e t l e r i y l e s i g o r t a k u m p a n y a l a r ı 

hakkında N i z a m n a m e 

29 muharrem 1324 ve 12 mart 1322 

BİRİNCİ F A S I L 

Alelûmum ecnebi anonim şirketleri hakkındadır 

Madde 1 — Memaliki ecnebiyede teşekkül ederek Memaliki Şa
hanede şube veya acemtehane tesis ve küşadiyle icrayı muamelât ede
cek olan her nevi anonim şirketi muamelâta bed'etmezden evvel Ticaret 
Nezaretine şirketin unvanını ve mahall i teşekkülünü ve tabiiyetini ve 
mSktarı sermayesini ve Memaliki Şahanedeki muamelâtında Kavanini 
Osmaniye ahkâmına tebaiyeti deruhte ettiğini havi vereceği bir istida
name ile beraber evvelâ şirketin merkezi idaresinin bulunduğu mem
leket kavanini mer'iyesine muvafık olarak teşekkül etmiş ve elyevm 
icrayı muamele eylemekte bulunmuş olduğunu mutazammın mensup 
olduğu hükümetten ita olunmuş b i r şahadetnameyi saniyen şirketin statü 
yani nizamname! dahilisinde gösterilmiş olan muamelâtı akdetmiye 
ve muamelâtı vakıadan mütevellit her nevi daavide şirket nam ve he
sabına olarak gerek müddei veya müddeaaleyh sıfatiyle gerek diğer 
b i r sıfatla derecatı mahakİmde hazır bulunmıy» mezun ve murahhas 
b i r vekilin tâyinini mübeyyin ve mensup olduğu memleket mukavelât 
muharrirliğinden ve Saltanatı Seniye sefaret ve şehbenderhanelerinden 
musaddak bir vekâletnameyi tevdie ve mezkûr memlekette dahi Os
manlı anonim şirketleri hakkında mukabele bilmişi! kaidesine tevfikan 
muamele olunduğunu ispata mecburdur. 

Madde 2 — Memal iki Şahanede mukaddema tesis etmiş oldukları 
şube veya acentehaneler marifetiyle elhaleti hazühi icrayı muamelât 
etmekte bulunan ecnebi anonim şirketleri maddei sabıkada tâyin olunan 
muamelâtı kammiyeyi işbu nizamnamenin meriyeti ahkâmı için şeref-
«udur buyurulacak iradei seniyei hazreti padişahi tarihinden itibaren 
ü ç ay müddet zarfında ifaya mecburdurlar. 

Madde 3 — Ticare t Nezareti b i r inci maddede tadat olunan ev r a km 
tevdii tarihinden itibaren Dersaadet için bir ve taşralar için iki mah 
zarfında ecnebi anonim şirketinin İşbu nizamname mucibince ifası lâ-
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simgelen muamelâtı kanuniyeyi ikmal eylediğini ve icrayı muamelât 
edeceği mahalde tevkil eylediği memuru vasıtasiyle ve şirketin nizam» 
namei dahilisine tevfikan akti muamelâta kanunen mezuniyetini mu-
şaddık bir beyanname verecektir. 

Mezkûr beyannamede şirketin nizamnameî dahilisine tevfikan icra 
edilecek olan muamelât î'Ie şirket vekilinin hâmil olduğu vekâletname 
aynen münderic bulunacaktır, Müddei sıfatiyle ikasmei dâva eden veya
hut şirket işleri için memurini mahalliyeye müracaat eylİyen şirket veki
linin metalini işbu beyannameyi veya musaddak suretini ibraz eyleme-
dikçe mesmu olmıyacaktır. Beyannamenin itası için on beş Osmanlı 
alt ını harç istifa olunur. 

Madde 4 — Ecnebi anonim şirketleri bu nizamnamenin birinci 
maddesinde musarrah ahkâma tevfikı muamele eyledikten sonra idarei 
merkeziyeleri bulunan memalikte nizamnameî dahilıilerince alelûsul 
tasdik olunmuş bazı tadilât i c ra eyledikleri veyahut Memaliki Şaha
nedeki vekillerini tebdil eylemek istedikleri takdirde Ticaret Nezaretine 
muaddel nizamnamei dalhilinin b i r sureti musaddakasını ve yeniden 
tâyin eyledikleri vekillerinin vekâletlerini mübeyyin ve mensup oh 
dukları memleket mukavelât muharrirliğiyle Saltanatı Senİye sefaret 
ve şehbenderhanelerinden musaddak bir vekâletnameyi tebliğ ve irsal 
ve evvelce mezun oldukları mahallerde tatili muamelât ettikleri veyahut 
iflâsları vukubulduğu veya mevzuları değiştiği veya başka b i r şirketle 
birleştikleri takdirde dahi vukuu hali ihbar edeceklerdir. Nezaret de 
keyfiyeti .gazetelerle ilân eyliyecektir. 

Madde 5 — Ticaret Nezareti şirket nizamnamei dahilısince edilen 
tadilâtı aynen havi veya vekillerin tebdilinde yeni vekâletname metnini 
veya şirketin yeni mevzuunu veya diğer b i r şirketle ittihat etmiş oldu
ğunu muhtevi bir beyannameyi b i r mah zarfında şirkete ita edecektir. 
Vekil ler tarafından müddei sıfatiyle ikame olunacak daavi veya hükü
meti mahal l iye nezdinde icra edilecek teşebbüsat mezkûr beyanname 
ibraz olunmadıkça mesmu ve muteber olımyıacaktır. Bu beyannamenin 
bini itasında harç olarak 'bir aded Osmanlı altını ahiz ve/ istifa edi
lecektir. 

Madde 6 — Vekil ler nizamnamenin dördüncü maddesi ahkâmı 
icra edilmedikçe kendileriyle akti mukavele edenlere veyahut şahsı sa-
lislere karşı nizamnamei dahilinin tadilâtı ahkâmından veya madde! 
mezkûrede gösterilen diğer tahvilâttan istifade edemiyoceklerdir ve eski 



472 

vekiller kemafissabık murahhas addolunacaklar ve bunların şirket na
mına aktedecekleri mukavelât muteber ve mamulünbih tutulacaktır. 

Madde 7 — Ecnebi anonim şirketi vekili şirketin nizamnamei da
hilisinin ve bu nizamnamei dahilice ıbilâhara icra edilen tadilâtın ve 
hâmil olduğu vekâletnamenin Dersaadet'te Ticaret Nezareti Ve Vilâyatı 
Şahanede hükümeti mahalliye tarafından mu-saddak birer kıta su
retini şube veya acentehanesinde müşterilerin görebilecekleri bir ma-
Ihalle talik ve gazetelerle ilân edecektir. 

Madde 8 — Ticaret ÜNezareti ba istidaname talep edenlere işbu 
-nizamnamenin birinci ve dördüncü maddelerinde mezkûr kâffeİ evrakın 
sureti musadd'aıkalarmı verecektir. Her sureti musaddakanın itasında 
yirmi kuruş harç alınır. 

Madde 9 — Bu nizamnameye tevfikan şube veya acentehane tesis 
olunan mahaller mensup oldukları her ecnebi anonim şirketi için ika
metgâhı kanuni olup şirketle tebaai Osmaniye beyninde tevellüt edecek 
daavinİn mercii niyeti mahakimi Osmaniyedir. 

Madde 10 — Şube veya acentehaneler asıl şirketin tabiiyetini haiz 
olacaklardır. Şirketin muamelâtından dolayı ikame olunacak dâvalarda 
şirket vekilleri veya şube müâürier'mİn tabiiyeti şahsiyeleri asla nazarı 
itibara ahnmıyacaktiT. 

Madde 11 — Birinci ve dördüncü (maddelerde münderiç muame
lâtı kanuniyeyi ifa etmediklerine mebni şube veya acentehaneîeri res
men tasdik edilmemiş olan ecnebi anonim şirketlerinin Memaliki Şa
hanedeki muamelâtından dolayı haklarında müddeaaleyih sıfatiyle te
rettüp edecek nTesuliyetten başka bu şirketler nam ve hesabına olarak 
her ne sıfatla olursa olsun akti muamele edenler dahi şahsen mesul 
tutulacaklardır. 

Madde 12 — Memaliki ecnebİyede müteşekkil anonim şirketler 

evvelâ bu nizamname ahkâmına tevfikı muamele eylemedikleri saniyen 

merkezleri olan memleketlerde mevcudiyetleri kalmadığı veyahut ser

mayelerini istimal hakkını zayi eyledikleri salisen aleyhlerinde sadır 

olan herhangi (bir i lâmm ahkâmı sermayesinin fıkdanından dolayı len

fiz edilemediği râbian Memaliki Şahanedeki muamelâtına muhassas 

sermayeleri herhangi bir sebepten dolayı olursa olsun nısfı derecesine 

tenezzül eylediği halde kendilerinin mezuniyetini havi beyannameleri 
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fesih ve şube ve aeentehaneieri ve vekilleri icrayı muameleden menedi-
lecek ve keyfiyet gazetelerle ilân kılınacaktır. 

Madde 13 — Dersaadet'te Ticaret Nezareti ve Vilâyatı Şahanede 
valiler maddei sabıka mucibince ecnebi şirketler şube Veya aeentehane
ieri /hakkında icra edilecek olan tedabiri matbuatı mahalliye vasıtasiyle 
efradı ahaliye ilân eyliyecekler vc indeliktiza mezkûr acentehaneler ve-
ya şubelerin mensup oldukları şirketin merkezi idaresi bulunan ma
halde dahi ilânı keyfiyet ettireceklerdir. 

Madde 14 — Ecnebi anonim şirketleri Kavanin ve Nİzamatı Devleti 
Alİyeye tebaiyete mecburdurlar. 

Madde 15 — işbu nizamname ahkâmına tevfikı muamele etmiyen 
ecnebi anonim şirketlerinin on ikinci maddede gösterilen muameleden 
başka ilânn&melerini talik ve nıeşreylemeleri memnudur, 

AKINCI F A S I L 

Ecnebi sigorta şirketleri hakkındadır 

Madde 16 — Memaliki Şahanede icrayı muam'ele edecek olan ec
nebi sigorta şirketleri faslı evvelde muharrer mevad ahkâmına tevfikı 
hareketle beraber mevaddı âtiyedekİ ahkâm ve şeraite de tabi olacak
lardır. 

iMadde 17 — Ticaret Nezareti şirketlerin muamelâtı umumiyesini 
tetkik hakkını haiz olacak ve Nezareti müşarünileyhada bu işe bakmak 
üzere bir sigorta idaresi bulunacaktır. Şirketler Nezaretin tetkikatma 
mukabil her sene on Osmanlı akını harç vereceklerdir. 

Madde 18 — Sigorta şirketleri birinci fasılda muharrer evraktan 
maada Türkçe ve Fransızca lisanlarİyle yazılmış j j o l i s l e r ile tazminini 
deruhte edecekleri muhataratın envaım mübeyyin Nezarete bir defter 
vermekle mükelleftirler. 

Madde 19 — Mahakimi Osmaniye tarafından tebaai Devleti Aliye 
hukukunun teminine mütedair olarak sigorta şirketleri aleyhinde sadır 
olacak ilâmatın infazı ahkâmı zımnında mezkûr şirketler harik ve ha
yat ve deniz -gibi nev'i başka olan sigorta muamelâtından her bir nevi 
için on beşer bin altından ellişer bin altına kadar kefalet akçesi tevdi 
edeceklerdir, feu kefalet akçesinin miktarı Nezaretçe tâyin edilip mua
melâtın derecei vüs'at ve ehemmiyetine göre tezyit olunabilecek t e mik
tarı ell i bin lirayı tecavüz etmiyecektir. 
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Madde 20 — Mezkûr kefalet akçesi nakten veyahut Dersaadet bor* 
sasifida mütedavil Devleti Al iye eshamı ve tahvilâtı olarak Bankı Os
maniye tevdi ve NezaTetçe tanzim olunacak numuneye tevfikan bir ke
faletname ahzolunacak ve tenfizi ilâmattan ve esham ve tahvilâtın ruhu 
nispetinde tenezzülü fiatından dolayı teminat akçesince husule gelecek 
noksan şirket tarafından nihayet bir aty zarfında ikmal edilecektir. Ş i r 
ketin kat ' ı hesap ile Memaliki Şahaneden infikâki halinde bilcümle 
taahhüdatını ve ona müteferri muamelâtını tamamiyle tesviye ve he-
sabatını tasfiye eylediği Ticaret ve JVafıa Nezaretince tahakkuk eyle
dikten sonra mezkûr -teminat akçesi iade olunur. 

Madde 21 — Şirketler her sene Memaliki Şahanedeki hasılatı sâ-
fiyel erin den lâakal yüzde yirmisini ihtiyat akçesi o lmak üzere tefrik 
edeceklerdir. 

Madde 22 — Sigorta şirketleri 'Dersaadet'te ve vilâyatta ic ra eyle
dikleri bilcümle muamelâtın yani yangın ve deniz kısmı için sigorta 
olunan mebaliğin ve vâki olan hasarın 've âti seneye devrohınan sigor
taların ve bunların prim ve ihtiyat akçelerinin ve müddetin İnkızasiyle 
hasardide olmıyarafc hitam bulan sigortaların miktarlarını ve ömür 
sigortasına gelince gerek hini vefatta gerek hal i hayatta ifası lâzım-
gelen sigorta ve maaşların ve senevi ve defaten alınan primlerin ve 
bunların ijhtiyat akçelerinin ve vâki olan haşaratın kemiyetlerini ve her 
birinin hangi tertipten idüğünü mübeyyin Ticaret ve Nafıa Nezaretinden 
verilecek numuneye tevfikan senelik bir kıta hulâsai hesabiye verecek
lerdir. 

iMadde 23 — Şirketler sigorta tazminatını Memaliki Şahanede çube 
ve acentelerinin bulunduğu mahalde tediyeye mecburdurlar. 

Madde 24 — Şirketler tevdi eyledikleri esham ve tahvilâtın ikra-
miyeleriyle faiz kuponlarına bizzat kendileri nezaret edip hulul eden 
kuponların bedelini alacaklardır ve depo ücreti kendilerine ait olacaktır. 

Madde 25 — Sigorta şirketleri dördüncü madde mucibince niza-
mau dahiliye ve sairelerince vâki olacak tebeddülattan dolayı Ticaret 
ve Nafıa Nezaretine İtasıyle müBcellef olduÜdları evrak i le beraber po
lislere ve tasnifi mehalîki havi deftere dair vukubulaoak tadilâtı da 
bilâ teehlhür bildireceklerdir. 

Madde 26 — Şirketlerin Memaliki Şahanede tesi* edecekleri şube
lere memur eyîiyecekleri vekillerden ecnebi olanlar ın i f lâs ve emniyeti 
suiistimal ve sair gûna mahkûmiyet ve sabıkaları olup olmadığı ve hü-
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vİyetleri mensup oldukları sefaret canibinden ve tebaadan bulundukları 
halde polis ve beledi idareleri tarafından tasdik olunacaktır. 

Madde 27 — İşbu Nizamname mucibince icrayı muameleye mezun 
olmıyan sigorta şirketlerinin Nizamnamenin tarihi neşrinden itibaren 
üç ay sonra tebaai Devleti Aliye ile aktedilen muamelâttan dolayı te-
baai merkume aleyhine ikame edecekleri daavi mahakimce mesmu ol-
mıyacakar. Ancak müdahale veya imzasiyle sigorta ettiren bir şahsı 
iğfal' ve sigorta mukavelenamesinin aktine iştirak eylediği anlaşılan 
her şahıs aleyhinde gerek hukuku umumiye gerek şahsiye dâvası ikame 
olunabilecektir. 

Madde 28 — Polislerin münderecatı Kavanini Osmaniyeye ve âdap 
ve menafii umumiyeye mugayir olmıyacak ve bu şeraiti haiz olmıyan 
i lânlar neşir ve talik ettirilin i yecektir. 

Madde 29 — Memaliki Mahrusai Şahanede seyyar surette sigorta 
muamelâtı icrası zımnında geştigtüzar edecek olan vekiller alelûsul hâ
mil olacakları mürur tezkereleriyle beraber şirket namına icrayı mua* 
meleye mezun olduklarına dair Dersaadet i le Şehremaneti mülhakatı 
için Zaptiye Nezaretinden ve taşralarda hükümeti mahalliyenin en bü
yük memuru tarafından musaddak bir varakai mahsusa ibraz edecek
lerdir, işbu seyyar memurlar tabiiyeti Osmanİyeyi haiz ve lisanı Os
maniye aşina olacaklardır. 

(Madde 30 — Şirketlerin (hey'at ve vesaiti mahsusa ile itfayı harika 
müdahaleleri katiyen memnudur. 

Madde 31 — Gerek esnayı harikte gerek badehu polis canibinden 
alelûsul ic ra kılınacak olan tahkikatı kanuniyeyi teshile ve talep olu
nan izahat ve malûmatı İtaya sigorta idareleri mecburdur. 

Madde 32 — Emlâkini kıymeti hakikiyesinden fahiş bedel ile si
gorta ettikleri veyahut diğer gûna biyel ve desayis imaliyle sigortadan 
istifade etmek arzusunda bulundukları beledi ve polis idarelerince ha
ber a l ınanlar hakkında icra kılınacak takibatı kanuniye keza şirketler 
idaresi tarafından teshil olunacaktır. 

Mdde 33 — B i r harikm itfası ve men*i tevessü ve sirayeti iç ia 
menfaati âmmeye mebni hükümeti mahalliye canibinden usulen hedmolu-
nacak emlâk sigortalı olduğu halde sigorta şirketinin b i r şey demiye 
hakkı olamayacak ve ber mucibi mukavele sigorta bedelini ifa edecektir. 
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Madde 34ı Nanti namiyle mağrur «miitüel» yani muaveneti mü • 
teksbile şeklinde teessüs eden sigorta heyetleri usulen anonim şirketleri 
tarzında teşekkül etmeyip sermayeleri malûm ve aksiyonları mürettep 
ve mevcut olmadığı cihetle ıbunlar salifüzzikir sürekâtı ticariye nev'inden 
addo 1 un amıyac ağından derecei itibar ve haysiyetleri ve halkça kendi
lerinden istifade (memul olup olmadığı Ticaret ve Naf ıa Nezaretince 
tahkik ve tetkik olunduktan sonra kuyut ve şurutu lâziıme derciyle ve
rilecek ruhsatname üzerine Memaliki Maihrusai Şahanede şube kuşat 
i le icrayı muameleye mezun olabilip mamafih Hükümeti Seniye bu gibi 
sigorta heyetlerinin nizamnamei dahililerince icıayı tadilâtta muhtar 
ve her ne vakit bir mazarrat görürse ruhsatı feshe ve şirketi icrayı mua
meleden men'e salâhiyettardır. 

Madde 35 — 13 rebiyülevvel 1305 ve 15 teşrinisani 1303 tarihinde 
neşir ve ilân olunan ecnebi anonim şirketleri acenteleri hakkındaki 
nizamname mefsuh olup işbu nizamname meriyeti ahkâmına iradei 
seniyei hazretî padişahi şerefsudur buyurulduğu tarihten itibaren otua 
gün sonra mevkii icraya vaz'olu nacaktır. 

Madde 36 — Ticaret ve 'Nafıa ve Adliye ve Dahiliye Nezaretler! 
işbu Nizamnamenin icrayı ahkâmına memurdur. 

N o : 1 0 6 — Devleti Aliyei O s m a n iyenin 1 3 2 2 senesi 
Muvazenei U m u m i y e s i 

Maliye Komisyonu Âlisinin Mazbatası 

Bin üç yüz yirmi iki senei maliyesi varidat ve masarifi umumiyesi 
muvazene defterlerinin gönderildiğini ve bu bapta bazı tafsilât ve mü
lâhazatı havi Maliye Nezaretinden Babıâl iye yazılıp lieclittelkik Ko
misyonu Âlîye havale ve tevdi olunan takrir ve mezkûr defterler Heyeti 
abidanemİzde mütalâa olundu. 

VARİDAT 

Nezareti Müşarünileyhanın sureti iş'arına göre senei mezkûre va
ridat ffluhammeneİ utnumiyesınin yekûnu yirmi iki milyon dokuz yüz 
dört bin dokuz yüz yirmi bir liraya baliğ olarak bin üç yüz yirmi bir 
âeriei malfyesl muvatenei umumiyetinde gösterilen zamaİmin gayri va
ridat rrruhammenei aèrl^rye nispetle İki milyon altı yüz aitmiş betj iln1 
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yüz on bir lira fazla bulunduğu ve varidatı muharrerenin devairden alı
nan hesaplara ve 'Hazinei Ceîilece kuyuda müracaatla tahakkuk eden 
mekadire müsteniden terkim edildiği anlaşılmıştır. 

SaİİfTüzzİkİr takririn varidat bahsinde muharrer mevaddın terki-
katına İptidar olundukta beş senelik hesabata nazaran Dersaadet emlâk 
ve akar vergisinin senesi tahakkukatından ve sinini sabıka bakayasın
dan bir sene zarfında bibesap vasati takriben yüzde kırk beşi nakit ve 
elli beşi irat ve masraf olmak üzere ikî yüz otuz bin lira raddesinde tah
silat vuku bulmakta ve bu suretle yüz bin lirayı tecavüz et m iyen tah
silatı naktiyenİn bir senelik vergiye nispetle sülüs derecesinde kalmak
ta olduğu ve tahsilatı nakdiyenin bundan ziyadeye varamaması ahkâmı 
nizamiyenin tamamiyle icra kılınamamasmdan ve vesaiti tahsil i venin 
ademi kifayetinden ve ara sıra irat ve masraf muamelesine mesağ gös
terilmesi sebebiyle a«habt emlâk ve akarın borçlarını vüzde elli , alt
mış derecesinde istifade ile tediyeye alışarak tediyatı nakdiyeve yanaş
mamalarından mümhais olduğu beyan olunup mezkûr vergi tahsilatında 
Şehremaneti Celilesinden dahi talebi muavenet olunması ahiren isabet 
efzayı sudur olan emrü fermanı hümayunu cenabı padişahi iktizayı âli
sinden olmasına ve Emaneti Müşariinileyhanın Dersaadet vergi tahsil
darlarına muaveneten takibatı daime icra edecek vesaiti bulunmasına 
binaen mezkûf verginin temini tahsilatı için devairi belediye nezdİn-
deki vergi tahsil memurlariyle 'Hazinei Celİlede bulunan vergi tahrir 
ve tahsil İdaresinin ciheti maliyece Hazinei Celileye karşı merbutiyet 
ve mesuliyetleri bakî kalmak üzere muamelât ve icraatça Şehremane-
tine tahvili irtibatı ve vergi tadilâtı hakkında vukubulacak müstediya-
tın bidayeten yine îdarei mezkûrece ve istinafen Divanı 'Muhasebat âza
sından intihap ve her sene tebdil olunacak bir "zatın rivasetinde Mec
lisi Maliye ve Meclisi Emanet âzasından münavebeten intihap ve kezalik 
her sene tebdil olunacak ikişer zattan mürekkep bir heyetçe ve temyi-
zen kemakân Şûrayı Devletçe tetkikatı icra ve Hazinei Celîlece ashabı 
maaşın kendi'lerine ve mütaallikatı muayyenesine ait vergiler ile usul ve 
nizamı dairesinde icra olunacak mahsubattan "maada bir sene zarfında 
yüz bin liraya kadar vukubulacak tahsilatı nakdîyeden yüzde on beşi
nin ve yüz bin liradan fazla ne miktar tahsilat vukubulur ise onun da 
yüzde ellisinin Şehremanetine ita kılınması ve tahsilatı vakıa her kaç 
kuruşa baliğ olur ise gerek Emaneli Müşarünileyhaca gerek ciheti sa-
irece vaz'ıyed edilmiyerek tahsil İdaresinin veznesinde hıfzı ve mikta
rının her hafta idarei cnezkûre tarafından doğrudan doğruya Maliye 
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Nezaretine ha cetvel iş 'ariyle Hazîneden verilecek mezuniyet üzerine 
nispeti mezkûreye tevfikan Emaneti Muşariinilevhaya ait miktarının 
oraya ve üst tarafının Hazinei Celileye teslimi hususuna ahiren bili*-
tizan iradei senüyei cenabı hilâfetpenaıhi şeref sudur buyurulmuş ve 
Emaneti Müşarünileyhaca kemayenbaği iktam ve ihtimam olunduğu 
halde tahsilatın tezayüdü memul bulunmuş olduğundan Dersaadet vergi 
tahsildarlarına Emanetin vesaiti mevcudesiyle muaveneti ciddiye ve 
fiiliye icra ve tahsilatı tesri ve leshil edecek tedabiri mümkünenin it
tihazına fevkalade itina edilerek emlâk ve akar vergilerinin hususiyle 
erbabı yesar ve iktidara ait olanların senesi, içinde istifası çaresine ba
kılması zımnında Emaneti Müşarünileyhaya vesayayı ekîde ifası muk* 
tazidir. 

Takr i r i mezkûrun cümlei münderecatmdan olduğu veçhile tekasîti 
üşriyenin eylüldan şubat nihayetine kadar muayyen olan altı taksitinin 
mensup oldukları ayların gayelerinde istifa kılınmakta olması altıncı 
şubat taksitinin senei âtiye martı içinde irat kaydiyle bakaya tahsilatı 
meyamna geçmesine sebep olmakta bulunmasına ve varidatı üşriyenin 
aslına nispetle altıda biri bulunan ve sekiz yüz bin liraya baliğ olan 
bu taksitin bedeli senesi* tahsilâtına zammedilecek olursa aşar baka
yasının nispeti haylıdan havlıya tenezzül etmekle beraber bu suret 
muvazenei umumiyenin sıhhatini de temin edeceğine binaen Aşar N> 
zamnamesinin tak asi te mütaallik maddesinde tâyin edilmiş olan altı 
taksitin son taksiti şubat iptidasında hulul etmek üzere beş taksite tahvil 
ve kasrı bilvücuh münasip olacağı gibi elyevm mahsulâtı arziyeden yüzde 
on üşür ve yüzde yarım zammı cedit ve yüzde bir hissei menafi ve yüzde 
yarım hissei maar i f ve bunlardan Hazinei Celileye ait miktarın yüzde 
altısı nispetinde teçhizatı askeriye ianesi ki ceman yüzde on iki adedi 
sahih altmış üç santim alınmakta olup bu ise sekizde birden biraz fazla 
ve yedi buçukta birden noksan bulunduğundan ve bu hesaba zürraın 
akılları ekseriyetle ermediği cihetle bazı mahallerde Hazinei Celileye 
ait yüzde on buçuğun vüzde altısı yerine teçhizatı askeriye ianesi ola
rak mahsulün yüzde altısının alınması gibi hile ve gadirler i le mülte
zimlerin zürraı biliğfal mahsullerinin humsu ve rubu miktarını almak
ta oldukları cümlei istitlâattan bulunduğundan zürraı bu gibi hesabatı 
dakikadan dolayı maruz oldukları gadir ve zararlardan vikayeten nis
peti tâşiriye baeit ve sade bir surete ifrağ olunmak ve menafi ve maari f 
ve teçhizatı askeriye hisseleri Hazinei Celİle hissesiyle beraber karye 
bekarye toptan memurini Maliyece mukayese ve mukaseme olunarak 
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her biri ait olduğu mahalle ita edilmek ve ihale senedatı kemakân ayrı 
ayrı tanzim olunmak üzere bedezin ızürradan sekizde bir alınması mu-
vafıkı maslahat görünmüş ve bundan varidatı üşriyeoe senevi hasıl 
olacak ell i al tmış bin l ira kadar tenakus varidatı mezkûrenin miktarı 
mecmuu olan dört milyon sekiz yüz bin l iraya nispetle lâşey olmalda 
beraber zürraın bu yüzden mazhar olacakları teshilât ve tahrifat emri 
mühimmi ziraatı teşvik ve tevsie hizmet edeceği cihetle sinini âtiyede 
ziraatçe ve ona tebaan varidatı üşriyece hasıl olacak izdiyadın bu nok
sana maaziyadetin tekabül edeceği müsellem bulunmuştur. Varidatı 
üşriye b i r kaç senedenberi terakki etmekte olmakla beraber Vilâyatı 
Şahane sekenesinin ekseri ziraatle geçinmekte oldukları ve turuku ha-
didiye bunların güzergâhında bulunan Konya, Ankara, Hüdavendigâr, 
Edirne, Aydın, Selanik, (Manastır Vilayetleriyle 'İzmit Sancağının zira-
atini haylıdan haylıya .tevsi ve teksir ettiği ve şimendiferlerle vuku-
bulan zahair nakliyatı ve şimendiferlerin hasıllatı yevmen feyevma 
tezayüt etmekte bulunduğu ve zahairin fiatı bazı mahalilerce iki misli 
derecesine baliğ olduğu ve aşara zam a im vukubulduğu halde varidatı 
üşriyeoe müşahede olunan izdiyadın ziraat ve ticaretçe vukuagelen te-
vessüata ve zahair fiatımn terekkiyatına nispetle istisgar olunacak de
recede bulunduğuna dair takriri mezkûrda temihit olunan tafsilât ve 
mülâhazat şayanı dikkat ve ehemmiyet ve varidatı üşriyenin ihale ve 
idaresi muamelâtının sureti matlubede olmadığı şu hakikat ile de 
müsbet bulunduğundan aşarın ihale ve idaresinde vazifedar olan bil
cümle memurini mülkiye ve maliyenin elyevm vuku bulmakta olduğu 
şüpheden vareste bulunan zayiat ve suiistimalâta meydan vermiyerek 
hukuku Hazinenin muhafazasına derecei nihayede itina ve bunların 
vazifelerini ne suretle ifa etmekte olduklarının fevklerindeki memur
larca ve Hazine i Celİlece aledderecat tahkik ve istiksa ve ademi müba-
lât ve suiistimalâtba bulunanlar olduğu halde haklarında lâzımgelen 
muamelâtı kanuniyenin derhal icra edilmesi zımnında Vilâyatı Şahane 
ile elviyeİ gayri mülhakaya tebligatı umumiye ifasiytle beraber Hazi-
nei Celileoe dahi îetkikat ve takibatı mütemadiyede bulunulması ve za
yiat ve suiistimalâta sebep veren ahvale çaresaz olacak tedabiri ciddiye-
nin bitteemmül peyderpey mevkii îatbika konulması hususunun Maliye 
Nezaretine havalesi cümlei müzakerattandır. 

Ağnam rüsumunun seneden seneye tenakus etmekte olduğuna dair 
takriri mezkûrda serdolunan ifa da t dahi şayestei nazar ve bu bapta 
dermeyan edilen esbap müsellem bulunduğundan ve mevsimi tadadın 
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takar rübü ve bazı -mahallerde hululü hasebiyle bu bapta karargir ola
cak suretin üç yüz yirmi üç senesinden itibaren mevkii tatbika vaz'ı 
münasip olacağından bir re's ganemin kıymeti vasatiyesİ Iher mahalde 
kaç kuruştan ibaretse ağnam resmi oraca bu kıymetin yüzde onu nis
petinde tâyin ve istifa olunmak ve usulü dairesinde bittetkik iradei se-
niyei cenahı padişahiye iktiran ettikten sonra berveçhİ muharrer üç 
yüz yirmi üç senesinden itibaren mevkii icraya konulmak üzere her 
vilâyette alınacak ağnam rüsumunun mekadİrinİ mübeyyİn bir cetvelin 
tanzim ve irsali hususunun Maliye 'Nezaretine havalesi ve ağnam ta
dadı esnasında ıMemaÜki traniye ve Yunaniyeye ve bazı vilâyatta müs
tesna evkaf arazisine ağnam kaçırılmaması zımnında Nezareti Muşa-
rürıİleyhadau Babıâliye vukubulduğu anlaşılan İş'aratın nazarı dikkate 
ah/iyle icabatınin tesrii icrası ve bazı emrazı sâriyenin mucip olmakta 
bulunduğu telefatı tahdit ve Memaliki Şahanede yetiştirilen koyun ve 
keçilerin ecınasım ıslah ile beraber .miktarım da -tezyit için lâzımgelen 
tedabîri fenniye \ e iktisadiyenin Ziraat Nezareti Celilesitıce bilteemmül 
peyderpey hüsnü tatbiki esbabının istikmali tezekkür edilmiştir. 

Al el emsal son senenin varidatı müte'hakk İka sına nispetle tahmin 
ve terkim edilmiş olan varidatı rüsumiye iki milyon beş yüz bin lira 
raddesinde ve üç yüz yirmi, b i r senesi bütçesinde mürakkam miktara 
nispetle yüz altmış bin iki yüz lira fazla olup bir kaç senedenberi aled-
devam terakki etmekte olan hasılatı riisumiyenin ıgümrükler ebniyesi 
tevsi ve usulü cibaiye ve vesaiti muhafaza. ısîaih ve taksir olunduğu hal
de bir kat daha tezayüt edeceği ve ithalât rüsumu iki milyon iki yüz 
seksen üç bin üç yüz an ve ihracat rüsumu perakende ile beraber iki 
yüz on altı bin altı yüz doksan lira olmasına nazaran ledelhesap Me* 
maliki ıMahrusai Şahaneye hariçten ithal olunan emtia ve eşyanın kıy-
"meti yirmi sekiz buçuk milyon lira raddesinde olduğu halde Memaliki 
Şahaneden ihraç olunan emtia ve eşyanın rüsumu İthalât gümrüğünün 
üşrü ve kıymeti de ancak sülüsü derecesinde bulunduğu ve binaen 
alâzalik ticaret ve zanaat ve ziraatın terakki ve tevessüünü mucip ola
cak tedabire tevessül muktazi bulunduğu takriri mezkûrda dermeyan 
kılınmış ve ihracat ve ithalât beynindeki farkı külli şayanı dikkat ve 
memleketin ahvali iktİaadiyesİnce şayestei ehemmiyet bulunmuş oldu
ğundan gümrüklerce mukarrer olan tevsiat ve tanzimatın ve memurinin 
sunufa taksimiyle emri intihabatın sureti muteoraenede cereyanı hak
kında Komisyonu Âliden tanzim ve takdim olunan nizamnamenin Jncv-
kii tatbika vaz'iyle beraber usulü cibaiye ve vesaiti muhafazaca icabeden 
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ıslahat ve istikmalâtm icrasına pek ziyade itina edilmenin Rüsumat 
Emaneti Celilesine ve Memoıliki Salhanenin menadui servetini ihya ve 
teksir ve ihracatın sezavân istisgar görülen miktarı hâzırını kemayenibaği 
tevfir için ziraat ve zanaat ve ticaretçe matlup olan teraMriyat ve teves-
süatı temin edecek esbabı ciddiye ve müessireye tevessül olunmasının de-
vairi mütaaMikasına tebliği ılürzumu müstağnii arzdır. 

Devair varidatından tDefteri ıHâkani hasılatının yüz otuz küsur 
ve orman ve maadm varidatının on bir bin dört yüz küsur ve telgraf 
ve posta hasılatının altmış iki bin küsur lira derecesinde tahmin ve ter
kim olunan fazlaları bu daireler varidatının müstaıt olduğu terakkiyat 
ile gayri mütenasip ve devairi mezkûrece icabeden ıslahat ve tedatbİr 
bihakkın icra ve takip edildiği •takdirde varidatı haziranın tezayüt ede
bileceği derkâr bulunduğundan Def teri Hakani muamelâtının tanzimi 
ve varidatının tezyidi için Komisyonu Âlice kaleme alınan râyihanın 
mevkii tatbika bir gün evvel vaz'İyle beraber ormanlar varidatının teksiri 
için icabeden yolların ve dekovil hatlarının ve kereste fabrikalariyle 
hızarların vücuda getirilmesi zımnında Orman ve Maadin (Nezaretine 
ve beynelharemeyn temdidi iktiza eden telgraf hattı gibi hututu nafıa
nın tesis ve tek»İri ve mevcut hatların ıslahı ve posta muamelâtın in 
bir kat daha tanzim ve tesrii hakkında Telgraf re Posta Nezaretine teb
ligat icrası mtuktazidİr. 

Teçhizatı Askeriye Nezareti bütçesine orduyu hümayunlar için mu
bayaa olunacak top ve binek ve mekâri hayvanatı esmanı olarak vaz*olu
nan iki milyon beş yüz bin kuruşun masarifi fevkalâde cümlesinden 
olmasına binaen bunun ve karşılığı olan varidatın masarif ve varidatı 
fevkalâdeden addiyle fevkalâde bütçesine ithal edilmek üzere tenzil ve 
Nezareti Müşarüni ley banın diğer varidat ve masarifinin muvazenei âdi* 
yede ipka olunduğu anlaşılıp halbuki teçhizatı askeriye varidatı esasen 
mubayaatı mühimmei askeriyeye mahsus ve bmaenalaealik gerek va
ridatı mezkûre gerek bununla mubayaa olunan levazıma askeriye es
manı varidat ve masarifi fevkalâdeden mâdut olduğundan ve masarifi 
fevkalâde ile buna karşılık ittihazı icabeden mebaliğ için ayrıca bir 
fevkalade bütçesinin tanzimi mukarrer bulunduğundan Nezareti Mü-
şarünileyha varidat ve masarifinin muvacene? fldiyeden ihraciyle mu
vazenei fevkalâdeye ithali münasip goriinmâşlur. 

ithalât -gümrük rüsumuna zammı mukarrer olan yüzde üçün he-
saben tekiz yüı elli altı bin iki yüa kırk liraya bt»liğ olması icabedip 
bütçeye bu suretle ithal edildiği anlaşılmış ve bu baptaki kararın- senei 

T . ı e s r. sı 
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cedide iptidasından kibaren mevkii İcraya vaz'iyle zammı mezkurun 
istifasına başlanılması ehem ve elzem ve senei cedide ise karibüddühul 
bulunmuş olduğundan karar ı mezkûrun temini tatbikin» ait tedabir ve 
muamelâtın acilen ittihaz ve icrasındakİ ehemmiyet derkârdır. 

Şahsi vergi için bin üç yüz yirmi bir senesi muvazenesine seksen 
bir milyon yüz ell i bin kuruş ithal edilmiş ise de mükellefinin tasnifi 
ve vergilerinin tevzi ve taksimi muamelâtı her yerde tamamlyle tatbik 
edilemediği cihetle tahakkukatın miktarı henüz an'laşılamadığından ve 
mezkûr verginin tadil nispeti ve sureti cinayeti hakkında ittihaz ol.man. 
mukarrer atın mevkii tat b ika vaz'ı 'halinde bu verginin beş yüz bin l ira 
kadar tutması melhuz bulunduğundan bütçeye o suretle konulduğu 
anlaşılmış ve kararı mezkûrun senei cedide iptidasından itibaren *atv 
bikiTia başlanilaibilmek üzere tesrii muamelâtı vücubu müstağnii tekrar 
bulunmuştur. 

M A S A R İ F 

Mal iye Nezaretinin sureti iş 'arına nazaran bin üç yüz yirmi iki 
senei maliyesi masarifi unrumiyei âdiyesi yirmi üç milyon dört yüz 
doksan üç bin dört yüz kırk beş liraya, reşide olup bin üç yüz yirmi 
bir senei maliyesi muvazenei umumİyesinde murakfcam miktara nis
petle bir milyon beş yüz otuz bir bin iki yüz on iki l ira fazla bulunmuş 
ve bunun hangi dairelere ait olduğu masarifi umumiye muvazene hu
lâsasında ve esbabı muoibesi takriri mezkûrda gösterilmiştir. 

Dairei askeriyece tanzim kılınan muvazene hulâsasında sekiz mil
yon iki yüz seksen yedi bin dört yüz küsur liranın tahsisine lüzum gös
terilip takriri mezkûrda izah edilen hesaba t ve esbaba binaen üç yüz 
yirmi bir senesi tahsisatı rausaddakaİ nizamiyesi olan beş milyon do
kuz yüz dört bin dokuz yüz doksan liraya sekiz yüz on beş bdn sekiz 
yüz ell i küsur lira ilâvesiyle altı milyon yedi yüz yirmi bin sekiz yns 
kırk küsur lira tahsis sütununa terkim ve ahvali maliyeye nazaran 
bundan emeal ve sevabıkı veçhile maknaeip miktar tenzilât icrasiyle ıda-
rei maslahat imkânının dairei celilei askeriyenin Ürtimamatı mahsu
la t ına tevdii muktaai bulunduğu beyan edilmiş ve zammı mezkûrun 
tevhidi mubayaat kaparından hasıl olacak tasarrufat mukabili olarak 
gecen sene bütçelinden tenzil olunan yüzde yirminin iadesinden ve 
terfii meratip eden erkân ümera ve aâbUamn farka mubaesasatıain i lâ
vesinden baaıl olduğa «rlasıhnıatır. 
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Daireİ Bahriyece yedi yüz kırk dört bin yedi yüz altmış bir liranın 
tahsisi talep ve teklif olunnruşsa da bu meyanda dört bin sekiz yüz 
yetmiş liranın mükerrer olarak ithal edildiği biUetkik anlaşıldığından 
meblâğı mezbur tenzil ve muayyenat ve melbusat fiatlarının farkiyle 
amele ücretlerinin ademi kifayetinden dolayı talep olunan ve zaten 
tekl if sütununda muharrer olan mebaliğ muvazenei umumîye hulâsa
sında da teklif sütununa ve mütebaki altı yüz bûı dört yüz küsur liranın 
tahsis sütununa terkim olunduğu ve bunun üç yüz yirmi bir senesi 
tahsisatı musaddakası olan beş yüz elli dokuz bin yetmiş küsur liraya 
nispetle kırk dokuz bin üç yüz kırk küsur l ira fazlası olduğu ve daİre-i 
mezkûrece dahi mubayaatın nizamiye kısmında dermeyan edildiği veç
hile temini tasarrufat edecek surette icrası esbabının istikmali lâzi-
meden bulunduğu İfade olunmuştur. 

Tophanece tahsisi talep ve teklif olunan altı yüz altmış iki bin 
doksan küsur lira üç yüz yirmi bir senesi tahsisatı musaddakası hu* 
lunan beş yüz dört bin beş yüz kırk küsur liradan yüz elli yedi bin beş 
yüz elli küsur l ira fazla olup buna mukabil beş yüz yetmiş üç bin do
kuz yüz kırk liranın tahsis ve farkının teklif sütunlarına terkim edil
diği ve Tophanenin merkez muayyenatı dairei nizamiyece verilmekte 
ve taşra kısmı mahallerince mubayaa edilmekte,olmasına binaen bunlar 
hakkında dahi nizamiye muayyenatına dair serdolunan İzahat veçhile 
bir kat daha ihtimam edildiği halde tasarruf miktarının bir derece da
ha tezayüt eyliyeceği ityan olunmuştur. 

Jandarma Dairesi bütçesinin bu sene henüz Dairesinden tanzim ve 
irsal olunamamağına binaen tasdiki âl iye iktiran eden üç yüz yirmi 
b i r senesi bütçesinde muharrer jandarma tahsisatına 'Hazine kaydı mu
cibince Vilâyatı Selâsei Şahane jandarma muhassasatiyle Kandıra c i 
hetlerine izam olunan jandarma maaşat ve masarifi ilâve ve geçen se
ne tevhidi mubaya attan dolayı jandarma masarifinden tenzil edilmiş 
olan altmış dört bin üç yüz küsur l ira iade olunarak baliğ olduğu b i r 
milyon yetmiş sekiz bin yüz altmış küsur lira tahsis sütununa konul* 
muş ise de her tarafta bulunan jandarmaların tahsisatı kifayet etmiye-
rek alettevali müracaat vâki olmakta olmasına ve tahsisat noksanı hak
kında henüz bir karar ittihaz edilemeyip bayram ntülâbesesiyle havale 
ve tahsisat haricinde maaş itası için vilâyata mezuniyet ita kılınmasına 
nazaran hesabatın cem'i halinde jandarma muhassasatınm fazla tahak
kuk edeceği gösterildiğinden hesabatın tesrii cem ve rüyetiyle tahakkuk 
edecek fazlasının muvazeneye ilâvesi tezekkür kılınmıştır. 
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Devaır! mülkiyenin üç yüz yirmi bir senesi muvazenesine nispetle 
yirm : i k ; senes- mu^assasati'nda görünen fazlanın üç yüz yirmi bir se
nesi bütçesinin tanziminden sonra 'ba iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi 
vukubulan zamaimle şahsi vergi ve bedeli askerî zamaimi ve tahmisi 
aşar aidatı ıtahsiliyesinin ve meskukâtı şahane masarifinin usul ve ka-
vaidi mer'iye dairesinde cereyanını temİnen ve varidatiyle mütenazıran 
Maliye bütçesine ve gümrük ebniyesinin masarifi tevsiiyesi olarak yet
miş sekiz bin küsur liranın 'Rüsumat muvazenesine vaz'ından mümbais 
bulunduğu ve sene içir.de muhassasatı muayyene haricinde zuhuru mel
huz olan bazı masarife mahalli mahsup olmak üzere üç yüz yirmi bir 
senesi muvazenesine kıyasen elli bin liranın muvazeneye ithal ve mu
hacirin tahsisaltı olarak müceddeden yüz bin liranın terkim edildiği 
beyan kılınıp muhacirin masarifinin Ziraat Bankası marifetiyle keşide 
olunacak piyamgo hasılatından tesviyesi mukarrer ve hasılatı mezkû-
renin muvazeneye ithali muktazi olduğundan piyango (hasılatı muham-
menesi olarak doksan bin ve Orman ve Maadin Nezaretinin ahiren tet
kik olunan hesaba nazafan tebeyyün eden fazlai varidatı olan yirmi 
bin lira bütçenin varidat cihetine ilâve ve Vilâyatı Selâsei Şahaneden 
vurut eden bütçelerde muharrer varidatın muvazene! umumİyeye dahil 
bulunan mekadirine tgöre noksanı olup müfredatı iki numaralı hulâ
sada gösterilen yirmi sekiz bin yüz küsur lira tenzil kılındığı gibi te
kaüt sandığı İstikrazı için ilâveten ithaline lüzum görünen on dört bin 
sekiz yüz küsur ve Orman ve Maadin Nezareti bütçesine Dairesince seh
ven ithal edilmedaği anlaşılan alin yüz ve Rumeli Vilâyatı Selâsei Şa
hanesi bütçelerinde muharrer muhassasatm Hazine! Celiîece tanzim 
olunan muvazenede murakkam mekadİre nazaran fazlası olup müfre
datı üç numaralı hulâsada gösterilen yüz dört bin küsur l i ra bütçenin 
masraf cihetine zam ve demiryolları teminatı kargılığı ;"e saire için mez
kûr muvazeneye dahil miktardan biftetkik lüzumu tenkisi tebeyyün 
eden elli beş bin küsur lira ile her dairece tahsisatı .mu3addaka daire
sinde idare! maslahat olunmak üzere Hazinece ihtiyaten ilâve edilen 
ell i bin l i ra kezalİk bütçenin masarif kısmından tenzil kılınmıştır. 

N E T İ C E 

Hazinei Celilece tanzim olunan varidat ve masarif! âdiye! umu
miye muvazene hulasalarında ve salifüzzikir takrirde üç yüz yirmi iki 
senesi varidatı muhammeneai balâda gösterildiği veçhile yirmi iki mil
yon dokuz yüz dört bin dokuz yüz yirmi bir ve masarifi umumiye* 
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yirmi ıüç 'milyon dört yüz doksan üç bin dört yüz kırk beş lira. ve le-
delmuvazene bütçenin açığı varidatı muhamraeneye nispetle ıbeş yüz sek
sen sekiz bin beş yüz yirmi küsur lina olduğu ve Dersaadet vergisinden 
takriben yüzde otuzu ve Vilâyatı Şahane emlâk ve akar ve temettü ver
gileriyle bedel'âtı askeriyesinin üç yüz yirmi bir senesi tahsilâtına, nis
petle yüzde yirmi üçü ve âşann yüzde yirmisi ve ağnam ve canavar 
rüsumunun takriben yüzde onu ve emlâki eminiyei muaccele ve hasılat 
ve icarının yüzde yirmi beşi ve rüsumu mütenevviamn yüzde onu olmak 
üzere bu kısım varidatın birbiri üstüne takriben yüzde yirmisi nispe
tinde ceman İki milyon iki yüz yirmi yedi bin sekiz yüz akmış lira 
bakaya olarak velyeden seneye devredilmekte ise de Dersaadet vergi
sinin ahiren iradei seniyei hazreti hilâfetpenahiye iktiran eden karar 
mucibince Şehremanetinin dahi inzimamı muaveneti sebebiyle tahsilatça 
fazlası ıtahakkuk edeceği memul olduğu gibi Vilâya'tı Şahanenin ma-
rüzzikir vergilerle bedeli askeri ve vergi tezakiri esmanımn umuru 
tahsiliyesince hasıl olmakta bulunan İstikmalât semeresi olarak sene
den seneye terakki etmekte olması delaletiyle üç yüz yirmi iki senesinde 
bakayanın nispeti bir miktar daha ıtenakus edeceği ve aşar bedelâtı ilti
zamı yesin in beş taksite kasriyle son taksitin kânunusani gayesinde alın
ması suretiyle südüs derecesinde bir "miktarının sene3İ içinde tahsili 
halinde bunun da bakayası yüzde üç dört derecesine tenezzül edeceği 
ve ağnam ve canavar rüsumunun nizamnamesi hükmünce senenin ilk 
ayları zarfında (tamamen tahsil olunarak bakayası kalmamak lâzım-
gelirken yüzde on derecesine kadar bakaya devrolunması mahalleri 
memurini mülkiye ve maliyesince lâyıkiyle ihtimam olunmamasından ve 
merkezce de takibatı muttaride icra kılınmam asından mümbais olup bu 
kere Hazinei Celile Aşar ve Rüsumat fdareâ'ndî Tfı-ubi Tahsilat Masası 
bineşkİl (takibatı ciddiye icrası mukarrer olduğu cihetle seneİ âtiyede 
ağnamdan bakaya bırakıl mamasına İhtimam1 olunacağı ve emlâki emİ-
riyeİ muaccele ve bedeli icariyle rüsumu mütenevvia da takibatı mez-
kûreye tabi tutulacağı c ibede bakayanın nispea yüzde on bir on iki 
derecesine ve miktarı mecmuu takriben bir milyon üç yüz bin l iraya 
tenezzül edeceği ve bütçeye ithal olunan varidat ve masarifi muham
mene arasında tahakkuk eden beş yüz seksen bin lira açık buna ilâve 
olunduğu halde muvazenenin tahsilat itibariyle açığı takriben İki mil
yon Hraya kadar baliğ olacağı muharrer bulunmuştur. 

«Komisyonu Âlice icra olunan tetkik a t neticesinde »tanzim edilen 
bir numaralı hulâsada gösterildiği üzere varidat ve masarifçe icabeden 
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ilâvat ve ten »ilâ t icra olundukta bin üç yüz yirmi İki senei maliyesinin 
varidatı muhammenei âdiyesi yirmi iki milyon altı yüz seksen dokuz 
bin iki yüz on altı ve masarifi muhammene! âdiyesi yirmi üç milyon 
üç yüz on dlokuz bin dokuz yüz doksan üç lira ve masarifi muhamme-
nenin varidatı muhammeneye nispetle açığı beş yüz yinmi bir bin üç 
yüz yetmiş yedi ve tahsilata nispeten açığı iki milyon l i ra derecesinde 
olup bin üç yüz yirmi b i r senesi için Hazinei Celilece tanzim, olunan 
muvazenei umumiyede murakkam yirmi milyon iki yüz otuz dbkuz bin 
sekiz yüz küsur l ira varidatı muhammeneden on yedi milyon altı yüz 
ell i bin yüz otuz dokuz lirasının üç yüz on dokuz senesi tahsilâtına kı-
yasen mümkünülistîfa ve mütebaki iki milyon beş yüz seksen dokuz 
bin altı yüz yetmiş bir lirası yüzde yirmi iki yirmi üç nispetinde bakaya 
gösterildiği halde takriri mezkûrda dermeyan olunduğu veçhile aşar te-
kasitinin miatlarının tadiliyle her sene senei âtİyeye bırakılmakta olan 
son taksitin senesi içinde tahsil edileceğinden dolayı sekiz yüz bin lira
nın bakaya meyanmdan çıkarak senesi içinde vukubulacak tahsilata 
İnzimamından ve ağnam rüsumiyle varidatı sairenin 'tahsilâtınca edi
lecek ihtimamdan ve üç yüz yirmi bir senesi muvazenesinin Hazinei 

Celilece tanzim ve takdiminden sonra ihdas ve nispetleri tezyit olunan 
bazı varidatın ilâvesinden dolayı üç yüz yirmi iki senesi .muvazenei 
umumiyei âdîyesinin tahsilata nispetle noksanı Nezareti Müşarüniley-
hanın iş'arı veçhile bip milyon üç yüz bin l ira derecesinde kalarak 
muvazene açığı olan sali'füzzikir beş yüz küsur bin liranın ilâvesiyle 
açığın miktarı İki milyon l i ra derecesine karip bulunduğu bu suretle de 
teeyyüt ettiğinden buna mukabil üç yüz yirmi iki senesi aksamı ma
sarifinin birer miktarı bakayayı mezkûreden tesviye olunmak üzere 
senei âtİyeye devredileceğine göre Nezareti Müşarünileyhanın takririn
de dermeyan olunduğu veçhile idarei maslahat mümkün ve takriri 
mezburda ittihazına lüzum gösterilen tedabir esasen münasip ve ez'an 
cümle üç yüz yirmi iki senesi emvalinin sinini sabıka masarifine ve 
masarifi fevkalâdeye sarfed ilmeme si ve masarifi fevkalâde için başka 
karşılık tedariki ehem ve elzem olup muvazenei umumîyenin tahsilata 
nispetle açığı bulunan miktara münasip karşı l ıklar îedarikiyle varidat 
ve masarif beyninde tevazünü tam ve maaşat ve masarifi umumiyenin 
tediyatınca kemali intizam husulü esbabının istikmali ehem ve elzem 
ise de bu matlabı mühiromi tahsil için Komisyonu Alice iki senedenberı 
İcra olunan tetfoikat ve müzakerat neticesinde tezyit olunan varidat i le 
bütçenin açığı bu miktara kadar tenezzül ederek bunun da kapatılma-

s 
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sına medar olmak üzere tezyidi varidat ve tenkisi masarif için mesku
kât ve tasfiyei küul ve lüzumsuz memuriyetlerin inhilâlinde maaşla
rının tasarrufu maddeleri hakkında geçen sene ve Defterh&ne muame
lâtının tanzimine ve varidatının tezyidine ve petrolün Hükümetçe ma-
halli husulünde mubayaa ve (Memaliki Şahanede tâyin olunacak mü
nasip b i r fiat i le fıürmht edilmesine ve oktruva rüsumu istifasına ve te
rekelerden elyevm alınmakta olan rüsumun tanzimi rauamelâtiyle ve
rese! kibardan da' birer miktar resim alınmasına dai r bu sene vâki olan 
müzakerat ve tekidat her nasılsa neticesiz kalmasına ve şu ahvale karşı 
(Komisyonu Âlice başka çare taharri ve tedarikindeki taazzür derkâr 
bulunmasına nazaran bütçenin açığını kapatmak için icabeden karşı
lıkların Meclisi Vükelâca teemmül ve tâyini iktizayı hal ve maslahat
tan bulunmuş ve işlbu maabatai abidanemİzin suretiyle tetkik olunan 
bütçe evrakı ve Komisyonu* Âlice tanzim olunan huiâsalaır Babıâl iye 
irsal ve salifüzzikir hulasaların birer sureti leffen ve masarifi fevka
lâde hakkında tertip edilen bütçe diğer mazbatai memlûkânemize mat-
vİyyen arz ve takdim kılınmış olmakla katıbed ahvalde emrü ferman 
hazreti veliyülemir efendimizindir. 

14 muharrem 1324 ve 25 şubat 1322 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Maliye Nezaretince tanzim ve ba tezkere ıBabıâliye irsal olunan bin 
üç yüz yirmi iki senei maliyesi varidat ve masarifatı umumiyesi muva
zene defterleri üzerine cereyan eden müzakeratı havi Maliye Komis
yonu Âlisinden tanzim ve takdim olunan mazbata ve melfuf ab olbapta şe
ref mütaalîik buyurulup ba tezkerei hususiye tebliğ olunan iradeİ seniyei 
hazreti hilâfetpenahi mantuku oeliline tevfikan meyanei abîdanemizde 
mütalâa olundu. Hazinece tanzim olunan varidat ve masarifatı âdiyei 
umumiye muvazene hulâsalarında üç yüz yirmi iki senesi varidatı mu-
hammenesİ yirmi iki milyon dokuz yüz dört bin dokuz yüz yİnmi b i r 
ve masarifatı umumiyesi yirmi üç milyon dört yüz doksan üç bin dört 
yüz kırk beş lira ve ledelenuvazene bütçenin açığı varidatı muhamme-
neye nispetle beş yüz seksen sekiz bin beş yüz yirmi küsur lira olduğu 
ve Dersaadet vergisinden takriben yüzde otuzu ve Vilâyatı Şahane em
lâk ve akar ve temettü vergileriyle bedelâtı askeriyenin üç yüz yirmi 
bir senesi tahsilâtına nispetle yüzde yirmi üçü ve aşarın yüzde yirmisi 
ve ağnam ve canavar rüsumunun takriben yüzde onu ve emlâki miriyei 
muaccele ve hasılat ve icarının yüzde yirmi beşi ve rüsumu mütenevvi-
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anın yüzde onu olmak üzere bu kısım varidatın birbiri üzerine takriben 
yüzde yirmisi nispetinde ceman İki milyon iki yüz yirmi yedi bin sekiz 
yüz altmış liranın bakaya olarak velyeden seneye devredilmekte ise de 
geçen seneden beri ittihaz olunan tedabir semeresİyle senei âtİyede 
bakaya nispetinin yüzde on bir, on iki derecesine ve miktarı mecmu-
unun takriben bir milyon üç yüz bin liraya tenezzül edeceği ve bina
enaleyh salifülarz beş yüz seksen bin Iİra açık buna inzimam edince 
muvazenenin tahsilat İtibariyle açığı takriben iki milyon liraya baliğ 
olacağı muharrer olup 'Komisyonu Alice icra kılman tetkikat üzerine 
varidat ve masarifçe icabeden ilâvat ve tenzilât hadelicra tanzim olunan 
hulâsada gösterildiği veçhile bin üç yüz yirmi i lâ senei maliyesinin 
varidatı muhammenei âdiyesi yirmi iki milyon altı yüz seksen dokuz 
bin iki yüz on altı ve masarifi muhammenei âdiyesi dahi yirmi üç mil
yon üç yüz on dokuz bin dokuz yüz doksan üç lira olup mekadiri :ncz-
kûreye göre açık miktarının beş yüz yirmi bir bin üç yüz yetmiş yedi 
liradan İbaret kalacağı ve emvali mütenevvianın Devletin emri tahsil 
ve cinayetçe ittihaz olunan tedabiri teşriiye semeresi ve ahiren ihdas 
r e nispetleri tezyit olunan bazı varidatın ilâvesi ile muvazenei umu-
miyei âdiyenin tahsilata nispetle noksanı bir milyon üç yüz bin lira 

derecesinde kalarak muvazene «çığı olan beş yüz küsur bin lira 
zammedilince açık miktarının iki milyon lira derecesine takarrüp ede
ceği ve maabaza üç yüz yirmi iki senesi aksamı masarifinin birer mik
tarı bakayayı mezkûreden tesviye olunmak üzere senei âtİyeye devredi
leceğine göre Maliye Nezaretince deımeyan olunduğu veçhile işbu mu
vazene dairesinde İdarei maslahat mümkün olabileceği ve tahsilatın 
tesri ve teminiyle bakaya miktarının tenzili için Nezareti Müşarüniley-
baca ittihazına lüzum gösterilen tedabir münasip olup ezcümle üç yüz 
yirmi iki senesi emvalinin senini sabıka masarifine sarf ve İta edilme
mesi ve masarifi fevkalâde için başkaca karşılık tedariki ehem ve elzem 
olduğu gibi tezyidi varidat ve tenkisi masarif için meskukât ve tasfiyei 
küul ve lüzumsuz memuriyetlerin inhilâlinde maaşlarının tasarrufu 

hakkında geçen sene ve Defteri Hakanı muamelâtının tanzimine ve va
ridatının tezyidine ve 'petrolün Hükümetçe mahalli husulünde muba
yaa ve Memah'ki Şahanede tâyin olunacak münasip bir fiat i le füruht 
edilmesine ve oktruva rüsumu istifasına ve terekelerden elyevm alın
makta olan rüsumun tanzimi muamelâtiyle veresei kibardan da birer 
miktar resim ahzine dair bu sene cereyan edip henüz neticelenmiyen 
mfîzakeratm dahi sürati intaciyle mevkii tatbika vaz'ı lâzımgefleceği 



489 

mazbaiai mezlkûrede dermeyajı edilmiştir. Tafsilâtı mâruzaya ve muva
zene defterleri mündericatma göre bin üç yüz yirmi iki senei maliye
sinin varidatı muhammenei umumiyesİnin yekûnu yirmi iki milyon do
kuz yüz dört bin dokuz yüz yirmi bir liraya baliğ olarak bin üç yüz 
yirmi bir senei maliyesi muvazeneİ umumiyesinde gösterilen zamaimin 
gayrı varidatı muhammenei asliyeye nispetle iki milyon altı yüz altmış 
be ı̂ bin yüz on b:r lira fazla bulunduğu ve bin üç yüz yirmi iki senesi 
masarif atı umumiyet âdiyesi dahi yirmi üç milyon dört yüz doksan üç 
bin dür; yüz kırk beş liraya reşide olup bunun dahi bin üç yüz yirmi 
bir senei uıaliyasi muvazenesinde murakkam masarif miktarına nis

petle bir milyon beş yüz otuz b i r bin iki yüz on iki lira fazla idüğü ve 
işbu masarif fazlası dahi tevhidi mubayaat kararından hasıl olacak ta-
sarrufat mukabili olarak geçen sene bütçesinden, tenzil olunan yüzde 
yirminin Devairİ Askeriye ve Bahriye ve Tophane ve Jandarma rnuhas-
sasatına iade ve terfii meratip eden erkân ve ümera ve zâbitanın farkı 
muhassasatmın İlâvesinden ve üç yüz yl. 'ni bir senesi bütçesinin tan
ziminden sonra »Devaİri Mülkiye muhassasatma vukubulan bazı zama-
imle şahsi vergi ve bedeli askeri zamaimi ve .ahmisi aşar aidatı tahsi-
Hyesinin ve meskukâtı şahane masarifinin ve gümrük ebniyesi masa
rifi tevsiiyesinin muvazeneye ithalinden mütevellit olduğu gİbİ üç yüz 
yirmi iki senesi masarifinin senei merkume varidatına nispetle açığı beş 
yüz küsur bin liradan ibaret ve tahsilata nispetle açık miktarı iki mil
yon liraya karip idüğü anlaşılmış olup ancak Jandarma mıahassasatı 
bazı ilâvat ile beraber bütçeye yalnız bir milyon yetmiş sekiz bin yüz 
altmış küsur lira olmak üzere terkim edildiği halde her taraftan Jan
darma efrat ve muhassasatmın ademi kifayetinden bahisle aleîtevali 
müracaat vukubulmakta olup rauhassasatı musaddaka haricinde istih
dam edilmekte olan jandarmaya maaş itası için bilmecburiye vilâyata 
mezuniyet verilmekte olduğu cihetle derdest olan te&ikat ve muhabe
ratın hasıl edeceği neticeye göre tahakkuk edecek fazlasının bilâhara 
bütçeye İlâvesi lânmgeleceği mazbatai mefkurenin cümlei muhteviya
tından almasına nazaran bu fazlanın ilâvesiyle açığın ıbîr miktar dafaa 
kabaracağı dericâr İdüğünden işbu fazla miktarının takribi olsun bilin
mesi muktazi bulunmuş ve eğerçi salifüzzikir açık miktariyle idarei mas
lahat imkânı istihsal edilebilmek için üç yüz yirmi iki senesi aksamı 
masarifinin bir miktarı bakayadan tesviye olunmak üzere senei âtiyeye 
devredileceği muharrer ise de bakayanın düyunu müdevvereye ne su
retle karşılık tutulacağı ve tediyatm ne yolda vukubulacağı mür.deriç 
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ve musarrah bulunmadığına ve bir de aşar taksitinin beşe tenzili cüm-
lea mukarrerattan olduğu cihetle bunun emri ziraata tazyik ve mülte
zimlerin retgabatmı kesredip etmiyeceği dahi muhtacı teemmül görün
düğüne mebni bu cilhetlerin dahi istizahı lâzımgelmİş olduğundan 
aepkeden istifsara cevaben Maliye Nezaretinden varit olan tezkerede aşar 
taksitlerinin berminvali mâruz beşe indirilmesinde zürraca ve aşar tâ-
liplerince bîr gûna mahzur mutasavver olmayıp bu sure: aşarın senesi 
içinde cıbayetiyle Hazinei Celilenin tehvini ihtıyacatına medar olacağı 
ve bakaya nispetinin tenzili için ittihazı dermeyan olunan tedabir dahi 
resmî istatistiklerden istinbat olunan malûmatı sahihaya müstenit ol
masına mebni tedabiri mezkûrenin tatbikatına itina olunmakla beraber 
bin üç yüz yirmi bir senesi gayetine kadar olan düyunun hasren yine o 
müddete racİ bakaya tahsilatından tesviye ve masarifi fevkalâdenin 
dahi varidatı âdİyeye tahmil edilmiyerek ayrıca karşılık telliye edilir. 
Yani senei cedide varidatı sinini sabıka düyuniyle masarifi fevkalâde 
nin tesirinden kurtarılır İse muvazenei umumiyede rnünderiç varidat 
i le masarifatı mûtadenin idaresi imkânı teyessür edeceği ve jandarma 
muhassasatının noksanı yüz seksen bin lira raddesinde tahmin edil
mekte olduğu dermeyan olunduğu misiHû Vilâyatı Selâsei Şahaneden 
maada diğer vilâyat ve elviyei gayrı mülhaka masarifi umumiyesiyle 
cürmü meşhut ve fethi meyit ameliyatı karşılığı olarak muvazenede mu-
rakkanı bulunan altı yüz otuz üç bin kuruşun ademi kifayeti muhakkak 
olmasiyle buna lâakal dört yüz seksen yedi bin kuruşun zammı lüzumu 
Adliye Nezaretinden ve bir de hapishane ve tevkifhanelerin mehraa-
emken ıslahı için mukaddema tahsis olunan üç milyon kuruşun şimdiye 
kadar tesviye olunmamasından dolayı inşaat ve ıslahatı muktazİye icra 

edilemediğine binaen mutlaka tamir ve tevsi ve tecdidi lâbüt olanların 
icabatına bakılmak üzere ba irade i seniyei cenabı mülûkâne muhassas 
olan mebaliğe mahsuben beş milyon kuruşun üç yüz yirmi iki senesi 
bütçesine terkimi lüzumu Dahiliye Nezaretinden iş'ar olunmasına mebni 
Jandarma muhassasatı noksanı olmak üzere mezkûr yüz seksen bin lira 

ile muhassasatı Adliyeye dört bin sekiz yüz yetmiş îira ve hapishane
ler ıslahatı için bu senelik yirmi bin lira ilâve edildikte bütçenin tah
silata nispetle açığı iki milyon İki yüz bin lirayı mütecaviz bir miktara 
baliğ olduğu anlaşılmış ve Maliye Nezaretinin sureti iş'arma göre üç 
yüz yirmi bir senesi masarifi fevkalâdesine merkez ve vilâyattan bir 
milyon üç yüz altmış sekiz bin lira tedİyat vukubulduğu müsteban ol
duğundan bin üç yüz yirmi iki senesi masarifi fevkalâdesi için karşılık 
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tedarikiyle tesviyesi esbabı istikmal edilmediği takdirde varidatı âdi ye
den masarifi fevkalâdeye akça itası mecburiyeti tahassül ve binaenaleyh 
açık miktarının o nispette daha tezayüt edeceği derkâr bulunmasına bi
naen mazbatai mezkûrede beyan olunduğu veçhile bin üç yüz yirmi iki 
senesi emvalinin masarifi fevkalâdeye ita edilmiyerek bunun için baş
kaca karşılık bulunması hususunun Mal iye 'Nezaretine havalesi ve keza-
lik sinini sabıka masarifine dahi senei mezkûre emvalinden katiyen 
akça verilmeyip ainîni merkuroe emvali tahsilatının senei cedide malına 
karıştırılmıyarak ayrıca hıfziyle bunun yüzde altmışının kunturatoya 
merbut mütaahhitlerin o seneler matlubatına verilmek üzere merkezce 
dairei askeriye haftalıklarına ilâveten ve taşralarca orduyu hümayunlar 
mafhassasatma zamaimeten ita olunması ve bakî yüzde kırkının sair dü
yunu müdevverenin tesviyesine tahsisiyle işbu düyunu müdevverenin 
sureti tesviyesi Maliye Nezaret ince kararlaştırılarak Babıâliye inbası 
ve devairi askeriye ve mülkiyece mubayaat ve sarfiyatta kavaidi tasar
rufa ve sair tedabiri muktaziyei muharrerenin tatbikatına müsaraat edil
mesi ve ezcümle mukarrer olduğu üzere lüzumsuz memuriyetlerin in-
hİlâlinde maaşların tasarruf edilmesi suretleriyle muvazeneİ mezkûre 
dairesinde idarei maslahat imkânının istihsaline çalışılması zaruri bu
lunmuştur. İttihazına lüzum gösterilen tedabire nakli mekal edilince 
Çünkü 'Dersaadet vergisinin yüz bin liraya kadar olan tahsilatından yüz
de on beşi ve ondan fazlasının yüzde ellisi ba iradei seniyei cenabı mü-
lûkâne Şehremanetine terkolunduğu cihetle verginin tahsilâtına ve hu
susiyle erbabı yesar ve iktidara ait olanların senesi içinde istifasına 
fevkalâde itina olunmasının Emaneti Müşarünileyhaya ekîden tebliği 
ve iş arat ve izahatı vakıaya ıgöre altı taksitte istifası mukarrer bulunan 
aşarın son taksiti senei âtiye martına müsadif ve bu ise taksiti mezkû
run bakaya idadimi duhulünü müstelzim olmaaiyle son taksit şubat 
İptidasında hulul etmek üzere zikrolunan altı taksitin beşe kasrı zira-
ate ve mültezimlere tesiri olmıyacağı cihetle takasiti nıezkûrenin beşe 
hasrü tahdidi ve yüzde yarım zammı cedit ve menafi ve maarif hisse
leriyle beraber yüzde on iki altmış üç santime baliğ olmakta olan aşar 
nispetine zürraın akıl erdirememesinden dolayı mültezimler ve saire 
tarafından bir takım suiistimal ât ika edilmekte olduğu raütehakkık 
olmasına binaen zürraın mağduriyetine mahal kalmamak ve teksiri zi
raa t için medarı teşvik olmak İçin nispeti tâşirdyerdn on üç santiminin 
bitten zil basit bir surete ifrağivfle menafi ve maari f ve teçhizatı askeriye 
hisseleri Hazinei CeliJe hissesiyle beraber karye bekarye toptan tnemu-
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rini maliyece mukayese ve mukaseme olunarak her biri ait olduğu ma
halle ita edilmek ve ihale senedatı kemakân ayrı ayrı tanzim olunmak 
üzere badezin zürradan sek:zde bir alınması ve bir zamandan beri Me-
maliki Şahanece zira atee meşhut olan terakki yata nispetle varidatı üş-
riyece görülen tezayüt istisgar olunacak derecede olup bu da varidatı 
mezkûrenin emri idare ve ihalesi sureti matlubede cereyan etmediğini 
müeyyit olduğundan bu hususta dahi sureti fevkalâdede memurini mül
kiye ve maliye tarafından dikkat ve itina edilerek zayiat ve suiistima-
lâta meydan verilmemesi ve Hazineİ Celilece de bu hapta takibatı müte
madiye ifası zımnında Vilâyatı Şahane ile elviyei gayrı mülhakaya ve 
Maliye Nezaretine tebligat icrası ve mazbata! mezkûrede zikir ve beyan 
olunduğu veçhile ağnam rüsumu seneden seneye tenakus etmekte ol
duğu hesaben anlaşılmakta olup bu bapta dermeyan olunan esbaba na
zaran bir re's ganemin kıymeti vasatiyesi her mahalde kaç kuruştan 
İbaret ise ağnam resminin oraca bu kıymetin yüzde onu nispetinde tâ
yin ve istifası sureti bittetkik iradei seniyei hazretİ padişahiye iktiran 
ettikten sonra gelecek bin üç yüz yirmi üç senesinden itibaren mevkii 
tatbika vazolunmak üzere her vilâyette alınacak ağnam rüsumunun cne-
kadirinİ mü bey y in bir cetvelin tanzim ve irsali hususunun Maliye Ne
zaretine havalesi ve ağnam tadadı esnasında ıMemalÜki traniye ve Yu* 
namyeye ve bazı vilâyatta müstesna evkaf arazisine ağnam kaçırılma
ması için Nezareti Müşarünrleyhadan vâki olan İs'aratın tesrii icabatı 

i le Hazinei Celi le hukukunun ziyadan vikayesi esbabının is t ikmali mü
nasip ve muktazi görünmüş ve emrazı sariyenin cinsi hayvanatça mu
cip olduğu telefat tahdit ve Memaliki Şahane'de yetiştirilen koyun ve 
keçilerin ecnasım ıslah ile beraber miktarını tezyit için tedabiri fenniye 
ve iktisadiyenin ittihazı ve eğerçi rüsumat varidatınca hm -üç yüz yirmi 
iki senesinde yüz altmış bin iki yüz l ira kadar b i r fazla muhammen ise 
de usulü cibaiye ve vesaiti muhafaza ıslah ve teksir olunduğu halde 
varidatı mezkûrenin bir kat daha tezayüt edeceği bedihi bulunduğun
dan ıslahat we istİkmalâtın sürati icrasına itina olunması zımnında Rü
sumat Emanetine ve kezalik Defteri iHakani hasılatiyle Orman ve Maa-
din ve Te lgra f ve Posta varidatının derecei tezayüdü menabii varidatı 
mezkûrenin müstait olduğu terakkiyat İle gayrı mütenasip olduğundan 
tezyidi varidata mütaallik teda bire ve hususiyle ziraatin temini terakki-
yatına mütaallik esbaba devairi mezkûrece tevessül edilmesi lüzumuna 
rnebnİ bu bapta ne misil)û tedabiri fenniye ve ıslabiyeye ihtiyaç var ise e*-
ralfiyle teemmül edilerek muvazzahan ve serian inbası hakkında dahi devairi 
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raezkûreye tebligat İcra edildiğinden alınacak ecvibe üzerine muktezayı 
maslahatın başkaca ifa edileceği derkâr olduğu gibi meskukât ve tas-
fiyei küul ve defterhane muamelâtının tanzimi ve petrolün Hükümetçe 
tedarik ve füruhtu ve oktruva rüsumu istifası ve tereke rüsumunun tan
zimi muamelâtiyle verese: kibardan bir miktar resim istifası hakkında 
Maliye Komisyonu Âlisinin mezkûr mazbatada beyan ve tadat olunan 
mukarreratı başkaca devairi nıütaa 11 ikasın da derdesti tetkik ve müza
kere olup onların da icabatının arzı atebei ulya kılınması tabii bulun
muş olmakla ve evrakı müteferria arz ve takdim kılınmakla olbapta ve 
katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efen d im izindir. 

İS muharrem 1324 ve i mart 1322 

Arz tezkeresi 

Bin üç yüz yirmi iki senei .maliyesi muvazenesi hakkında Maliye 
Komisyonu Alisinden tanzim ve takdim olunan mazbata ve hulâsa def
terleri ber mantuku emrü fermanı hümayunu mülükâne Meclisi Mah
susu Vükelâda ledelmütalâa cereyan eden müzakereye tevfikan kaleme 
alman mazbata tnelfuflariyle beraber arz ve takdim olunmakla olbapta 
her ne veçhile iradei seniyei cenabı hilafetpenahi mütaallik ve şeref-
sudur buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyaniyle tezkerei 
senaverİ terkim kılındı efendim. 

18 muharrem 1324 ve 1 mart 1322 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

•Residei desti gazim olan işbu tezkerei sâmiyei aadarerpenabileri 

Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai mâruzası ve roelf uf atiyle beraber 

manzum â l i olarak mucibince iradei seniyei hazreti hilâferpenahİ şe-

refsudur buyurulmuş ve mazbatai mezkûrenin cümlei mündericatından 

bulunan sinini sabıka düyun ve masarifinin sureti tesviyesi hakkındaki 

mazbatai mâruza ile olbaptaki tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri üze

rine şeref sâdır olan iradei seniyei mülükâne 26 muharrem 1324 tarihînde 

hamiş terkimiyle tebliğ kılınmış olmakla olbapta emrü ferman hazreti 

veliyülemrind :r. 

6saferl324 ve 18 mart 1322 
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N o t 1 0 7 — T e r k i n i k u y u d u m a h a l l e r i n e m e v d u b a k a y a y a ait 

T e ç h i z a t ı Asker iye ter t ib i h a k k ı n d a o l u n a c a k m u a m e l e 

h a k k ı n d a i r a d e l seniye 

Arz tezkeresi 

Maliye -Nezareti Celİlesinin Şûrayı Devlete havale o lunan tezkeresi 

üzerine Maliye Dairesinden tanzim ve. leffen arz ve takdim n l ınan ;naz-

batada bakayanın terkin ve tasfiyesi hakkındaki talimat ahkâmı iktı-

zasınca kayıtları terkin edilecek bakaya beyi ve ferağ olunan emlâk ve 

arazinin vergi defterlerinee münakalesi icra olunmamasından, dolayı 

mutasarrıfı sabık ve lâhikı namlarına veya suveri saire ile tahakkuk 

ettirilen mükerrer emlâk vergileriyle herkesin ticaret eylediği mahal

lerde istifası meşrut olan temettü vergisinden ahar mahalle gitmiş olan 

veya vefat ve gaybubet ederek hüviyeti meçhul bulunan efrada sînînî 

sabıka kuyudunca tarhediLmiş ve bazı müessesat memurinine, ait olup 

mazhan affı âli olan bin üç yüz on yedi ve ondan evvelki senelere ait 

temettü vergileriyle talimatı mezkûrede zikir ve tadat olunan emvalden 

ibaret olduğu halde emvali mezkûrenin bir cüzü munzamını olan teç

hizatı askeriye tertibi hakkında talimatı mezkûrede sarahat münderiç 

olmamasına ve tertibi mezkûrun aslı hakkında cari ahkâma teheiyeti 

derkâr bulunmasına mebni emvali saire hakkında cari muameleye tev

fikan terkini kuyudu doğrudan doğruya mahallerine mevdu olan vari

data ait teçhizatı askeriye tertibinin mahallerince tanzim ve Teçhizatı 

Askeriye 'Nezareti Celilerine irsal kılınacak mazbatalar üzerine mua-

melei terkiniyenin ifası ve terkini kaydı Hazinei Celileden biJistizan 

verilecek mezuniyeti mütaakrp beyanı keyfiyet edilmekle beraber teçhi

zatı askeriye tertibine ait başkaca irsali icabeden mazbataların vüru-

dunda dahi Nezareti Müşarünileyhaca iktizayı hâlin ifası lüzumu gös

terilmiş olmakla ol bap ta her ne veçhile iradei seniyei cenabı hilâfet-

penahi şerefmütaallak buyurulur ise mantuku âlisi infaz edileceği be-

yaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı. 

28 muharrem 2324 ve 22 mart 1322 
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îradei Saniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflariyle manzum âli buyurulan işbu 
tezkerei sâmiyei şadaretpenahileri üzerine mucibince iradeî seniyei ce
nabı hilâfetpenahi şerefmütaallik buyurulmuş olmakla ol bapta emrti 
ferman hazreti veliyülemrindİr. 

24 safer 2324 ve 26 mart 2322 • 
No t 1 0 8 — 7 şevval 1 2 8 5 tar ih l i Tâb i iye t K a n u n u n a müzeyyel 

baz ı m e v a d d ı m ü h i m m e 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Evvelâ — Tebaa i Devleti Aliyeden her kim olursa olsun Babıâl i 
tarafından kabul ve tasdik edilmedikçe tâbiiyeti ecnebiyeyi iktisap ede
memesi ve aksi takdirde İktisap arzusunda bulunduğu tâbiiyetin keen-
lemyekûn hükmünde tutulması ve tebaai Devleti Aliyeden olup kanunu 
mahsusunun ahkâmına tevfikı hareket etmeksizin tebdili tâbiiyet ettik
ten sonra Memaliki Mahrusai Şahaneye avdet ve duhul edenlerin tâ
biiyeti asliyeİ Osmaniyeleri sabit oldukta herhangi Devletin pasaport 
ve evrakı resmiyesinî haiz olursa olsun tâbiiyeti müktesebesine asla ilti
fat olunmıyarak hakkında tâbiiyeti asliyesi itibariyle tebaai Devleti 
Aliye muamelesi icra kılınması ve bu makule eşhastan tâbiiyeti mek-
şubesini muhafazada İsrar ey!iyenler î le tâbiiyetini iktisap arzusunda 
bulunduğu Devletin konsoloshanesince hakkında himaye izhar orunan--
lann hemen hududu Hakanı haricine tard ve ihraç olunması. 

Saniyen — Tâbiiyeti ecnebiyesi sabit olsa bile hukuku beyneddü-
velin kavaldı esasiyesi mucibince hukuku mukaddese! bükümrani cüm
lesinden olmak üzere etvar ve ahvali dâii iştibah görülenlerin Memaliki 
Mahrusai 'Şahaneye men'i duhul veya siyasete» tard ve ihraçları. 

.Salisen — Memaliki Mahrusai Şahaneye vürot eden bdloumle ef
radın bilâtefrik tâbiiyet hüviyeti şahsiyeleriyle maksadı vururlarını ve 
müddet ve mahalli ikametlerini" mübeyyin olarak sureti raelfufen tak
dim kılınan ve bilcümle otel ve apartman ve pansiyon gibi emakinin 
sahip veya müdürleri tarafından Heclİltmlâ İbrazı mecburi bulunan 
beyannamelerin imlâ ve imzasiyle mükellef tutulmaları. 

Râbian — Zaten Memaliki Şahanede mütemekkin olan ecanibût 

Dersaadet'te Hariciye Nezareti Celileai Tâbiiyet Kajemi veyahut Der-
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saadet'te teşkil Duyurulacak Komisyonu Mahsus ve Vil'âyatı Şahanede 
umuru ecnebiye müdürleri tarafından tamiki tâbiiyetleri için iktiza 
eden muamelâtın M y ikiyle İfası ve bu bapta k uyudu muntazam a tutul
ması. 

Hâmisen — Ecnebilerin Memaliki Şahaneye vürudunda Pasaport 
idaresinin dahi Komisyonu Mahsusa* günü gününe malûmat İtası hu
suslarının 'Hukuku Düvel kavaidiyle Tâbiiyet Kanunnamesi ahkâmına 
tevfikan nizam atı müteferriaya raptı ve sureti tatbiki hakkında İcabeden 
tedabir ve mukarreratın ittihazı vazifesiyle mükellef olmak üzere er
babı iktidar ve ihtisas ve sadakat ve istikametten mürekkep bir komis
yonu mahsus teşkil buyutrulması. 

Komisyonu memlükânemizce münasip gibi mütalâa kılınmış ise de 
katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

Avrupa ve taşradan, geben yolcular tarafından 
verilecek beyanname 

Yolcunun isim ve şöhreti: Tarihi vürudu: 
Sinni : Tezkeresinin alındığı mahal ile tar ihi : 
Tâbiiyeti ı Tezkeresinin mahal ve tarihi kaydı: 
Sanatı : Dersaadet'te tahminen müddeti İkameti: 
Milliyeti : Dersaadet'e evvelce gelip gelmediğinin beyanı: 
Mezhebi : Dersaadet'e sebebi vürudu: 

Mahall i velâdeti: 

Mahalli ikameti : 

İşbu tarihte Dersaadet 'e gelip nazil olduğu ve . . . . ika
met edeceğimi mübeyyin itamı beyannameyi imza eyledim. F i . . . sene . . • 

Balâda ismi ve ahvali hususiyesi muharrer . . . . nefer yolcu . . . • 
pasaportunu hâmil olduğu halde . . . den Dersaadet'e vürut edip ida-
rei âcizanem tahtında bulunan . . . . nazil olduklarım tasdik eylerim. 

Fi. . . . sene 

İHTAR 

Alelûmum misafirhaneler ashabı veyahut müdürleri taşradan ge
lecek yolculara zahırdaki beyanname varakasını imlâ ettirip zirinde 
kendileri dahi vaz'ı kmza ettikten sonra mensup oldukları polis ida
resine terdi etmiye mecburdurlar. 
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Arz tezkeresi 

Tâbiiyet Kanunu ahkâmının ve tâbiiyet noktai nazarından lâzım»-
gelen muamelâtı esasiyenin sureti müessirede tatbik ve ifası zımnında 
mütalâa olunan bazı mevaddı havi Komisyonu Mahsusundan tanzim ve 
takdim kılınan mazbata manzuru â l i buyurular ak mezkûr mazbatanın 
birinci ve ikinci maddelerince taahihatı lâzime icra olunmak 'üzere işin 
(Meclisi Mahsusu Vükelâca bilmüzakere a rz ı hakkında şerefsâdır olan 
iradei seniyei hazretİ hilâfetpenahi mantuku âlisine tevfikan cereyan 
eden müzakereye göre Şûrayı 'Devlet Tanzimat Da i res in i n Mec l i s i mez 
kurdan tezyil kılman mazbatası leffen arZ ve takdfim k ı l ı n m ı ş o h n a t U 
olbapta her ne veçhile emri fermanı hümayunu hâzret i n i l& fe tpeaabî 
sere'fmütaallîk buyuru 1 ursa mantuku münifi infaz o l t taacağı beyan iy le 
tezkerei senav&ri terkim kilindi efendim. 

t radei sjeniyeyi mübelliğ hâmis 

Keaidei desti Hâzini olup Şûrayı Devletin Meclisi Üahsaaa Vüke
lâdan müzeyyel masbatai ıriâruzaaı ve melfufiyle manzuru âli buyu
ru tan iabu tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri üçerine muoiWùc* iraiti 
aenîyej cenata hilâfeBp*a*fci şerefaudur kıyurulms*? olmak ta olbafct» 
entri f arman ha a reti veliyülemrindir. 

M «ı/er 19H i» m trtart 1M2 

K T * BMİIİI T«rtİv Cilt Şattfa 

T^Üre» t&SStmi* IP*-.*?T*I mrvn f İ 
m i l r e t t «cneUTfTC d*hı»l htMajıntta MuMftte ı* Ment
ititi Şahaneye ««fer emetaek »rt l le tmmi ıSMyerftrtee 
«Oaaad* olana kaUuwta irade _ 1 * 117? 
TlbHt* Kal«»lıKe aİMacak karca att tatile {BUMhrrafda müatorH 4<*ttdlr.) 
Titıiiyet Şileminden tltaasui lUım ı S tunu a>a*»j(i* 
llrlfe 1 t 

T. ı c. t r. M 

Hüviyeti malûm ve evrakı rmiruriyesi muntazam olmıyan ve işbu 
beyannameyi imlâ ve imzadan istinkâf eyliyen yolcular h îç b i r misa f i r 
hane sahibi tarafından kabul olunmayacaktır. 

Otel, apartman, han ve bekâr odalariyle alelûmum m isa f i r k a b u l 
eden ma hail ât ashabı veya müdürleri iabu ihtarname ahk&nnna tevfikı 
hareket etmedikleri takdirde mesul tutulacaklardır. 

A y n ı varaka Avrupa ve cihatı saireden ge lenler ta ra f ından imea 
edilecektir. 
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K i . B a t h l ' 1 artlu Cilt S ıb l l a Say» 

Tâbiiyet kaleminden alınnıaaı t i n m «*lfn rfiaumn n U t e r y l n 
tar l fd muaddele 
[ 1 2 6 0 m n a r t l ı kanunu» 9 « n d ı maddearrle fl«a adil m i t t i r . ) 
Tİbi irert Oamanlra Kanununun 6 a c ı maddesin* m ü n r y e ! 
(ıkaralf hakkında K a n ı » 
331 numaralı Ikfncl Avans Kanununun: Tab l l r« t n a r t ı a m ı 
bet mill ine İ b l i i ede» 10 nacn maddesi 
[ 1 2 6 0 numaralı kanunun 9 uncu maddealrle İlga edil m i t t i r , ] 

1 3 H T t t i f r M ouıaaıelalıııdan al ınacak h a r ç l a r a d «İt Kanun 
1 9 4 ! - 1260 D u m u r » l ı kanunun acyli 
Tabiiyet p u l U r m ı n ı«bdili elvanı hakkında İrade 

2 1 ? M 

2 ' 9 621 

3 4 ?« -

3 9 SS4 
3 İS 199 » 7 6 

2 9 9 » ? 1 

ISo t 109 — İskânı muhacirine mahsus olmak üzere Ziraat 
Bankasınca mürettep piyangodan maada sair 

piyangoların men'i hakkında 
iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

izmir'de Sanayi ve 'Musevi Mektepleri ve Selanik piyangolarının 
Devletçe men'i hakkındaki mazbatai mâruza mamuru âli buyurularak 
gerek mezkûr piyangoların ve gerek muhacirin için Ziraat Bankası ma-, 
rifetiyle ihdas olunan piyangonun kâf fesinin külliyen ve kamilen men'i 
zımnında bîr karar ittihaziyle arzı hâkipayı âli kılınması şerefsâdır oka; 
iradei seniyei hazreti padisahi iktizayı âlisinden bulunduğunu mübelliğ 
tezkerei hususiye meyane! bendegânemizde kıraat ve mütalâa ve icabı 
maslahat mülâhaza olundu. Vakaa salifüzzikir İzmir ile Selanik'te ke
şide olunan piyangolar esasen bazı maksadı hayriyeye mebni ihdas 
edilmiş ise de muahharan muamelât ve hesabatınca bazı suiistimaMt 
yukuu istihbar olunarak bunların men'ine karar verilmiş ve Bursft'dtf 
beside olunan piyango dahi daha evvelce menedilmiş olduğuna binâstf 
bunların men'i hakkındaki iradei seiyei cenabı hilafetpenahı mahzıbi-V 
met ve isabet olup şu kadar ki muhacirinin masarifi iakâniyelerine bir 
karşılık tedariki meoburyeti üzerine Ziraat Bankası marifetiyle geçende 
tertibi takarrür ve Meclisi bendegânemizce sebkeden arz ve istizan veç
hile iradei seniyei hasreti mulkdâriye iktiran eden piyangonun bilet
leri tabı ve taşralara irsal olunduğu gibi biletlerin bîr kısmi d a Dersaa-
det'te satılarak elden eje geçmiş olduğu cihetle şimdi bunun da ilgası 
emerine gidilmesi bilet «Unların zararını müştekim olmakla beraber 
muhacirinin iskanı masarifi içirt muvazene! maliyede bir gûna karaıl-t 



bulunmamasından dolayı muhacirinin iskânlarını ijkkâl edeceğine ve 
mashaza Ziraat Bankasınca tertip olunan piyangonun' suveri icraiyesi 
suiistimalâta gayri müsait 'bulunduğuna ve bazı mekâtibe muavenet 
maksadiyle mukaddema dahi Dersaadet'te piyangolar keşidesi mesbuk 
idüğüne ve iskânı muhacirin masarifine mahsus olan piyangonun men i 
takdirinde ahalinin ecnebi piyangoları biletlerini almağa şevkini istil
zam etmesi melhuz olduğuna binaen sair piyangoların men'iyle muha
cirin masarifi iskâniyesine karşılık tedarik ediKnciye kadar bir müddeti 
muvakkate için devam olunmak üzere şimdilik mezkûr Ziraat Banka
sınca tertip olunan piyangonun ipkası zaruri görünmüş ise de olbapta 
her ne veçhile emrü fermanı hikmet unvanı hazreti hilaf et penahi şeref* 
eânüh olun ise isabet anda olacağı muhatı ilim buyruldukta katıbej ah
valde erarii ferman hazreti veliyülemîr efendimizindir. 

7 saf er 1324 ve 29 mart 2322 

Arz tezkeresi 

İzmir'de Sanayi ve Musevi (Mektepleriyİe Selanik Mektebi piyan
golarının ve muhacirin için Ziraat Bankası marifetiyle ihdas olunan 
piyangonun men'i zımnında bir karar ittihariyle arzı hâkipayı âli kı
lınması şeref sâdır olan fermanı hümayunu cenabı hilafetpenahi Ab
layı alisinden bulunduğunu mübelliğte*ke?ei hususayei devletleri Mec-
hai Mahsusu Vükelada Iedelbrae cereyan eden müsakere veçhile kade
me alınan mazbata leffen a n ve takdim kılınmış olmakla olbapta her 
ae veçhile fradei saniyeî hasreti cihanbâni şerefaıütaallİk buyurulur ise 
hükmü münifi infaz olunacağı beyaniyle tezkerei senaveri terkim kı
taldi efendim, 

7 safer 2324 ve 29 mart 2322 

fradei seniyeyi miibelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Meclisi Vükelanın mazbatai maruza siyle 

«Mnıuru âli buyuru lan işbu tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri .üzerine 

mucibince iradei seniyei cenabı hilaf etpenahi ferefsudur buyurulaıus 

almakla olbapta emrü ferman hasreti veUjrulemirndir. 

26 safer 1324 ve M mart 1322 
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N o : 1 1 0 — B e s l e m e k g a n i y l e f e r a ğ o lunan m ü s a k k a f a t ve 
müetaga l la t ı m e v k u f e d e ş a r t a ademi r iayet iddia lar ın ın ke
m a k â n M a h k e m e ! Tef t i şçe rüye t i v e f a r i ğ d e n evvel m e f r u -
ğunleh in vefat ı v u k u u n d a b u n l a r ı n f a r i ğ a iadesi h a k k ı n d a 

j r a d e i seniye 

Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesi Mazbatası 

Mefruğunlehin fariğden evvel vefaiı halinde ülünciye kadar bak
mak şartiyle nıeocanen ferağ edilmiş olan icareteynli müsakkafat ve 
müatagallâtı mevkufenin kemakân şartı mezkûre riayet olunmak üzere 
mefruğunlehin evlâdı kibarına ve mefruğunbib haddi i n z a l i tevsi edil
miş neviden veya arazii emiriyei mevkufeden olduğu halde, ashabı in
tikalden kebir olanlara intikali icra ettirilmekte i sede fariğlerin muhtacı 
infak ve müdatvat olmalarından ve intikal ashabı tarafından alelekser 
şartı vâktına müraat olunmamasından naşi şikâyet vukuu lemadi çi
mekte olduğundan bahisle o makule şart ile vukubulan muamelâtta mef-
ruğunleh fariğden evvel vefat eder ise ashabı intikalden kir;:<r terk et
sin etmesin mefruğunbihin fariğe iadesi ve bu suretle icra edilen ferağ
larda şartı vâki hükmüne riayet olunmadığı mahallesi imam ve muhta-
ranı ile- ehli vukufun vo mensup olduğu daire; belediyen::ı t?.hîı tasdi-
kında bulunduğu takdirde mefruğunbihin fariğe bilâ harç iadesi muva
fık) madelet ve suhulet olacağına dair 'Defteri Hakanı Nezaretinden 
sebkeden arz ve istizan üzerine bakmak şartiyle ferağ olunan emlâkin 
•mefruğunlehin fariğden evvel vefatı halinde fariğe iadesi esası ferağ
daki maksada muvafık olup bu suretle icra edilen ferağdan sonra mef
ruğunlehin fariğa bakmadığı yani şartı vâkıf hükmüne riayet olunma
dığı takdirde dahi mefruğun fariğe bilâ harç İadesi vr şu kadar ki su
reti saniyedeki iadei ferağ muamelesinin ilâmı şer'iyt. raptedilmeksisin 
icrası suistimal vukuiyle mefruğunlehlerin mağduriyetlerini istüzcnı 
edeceğinden bu husustaki iadei ferağ muamelâtının dahi kemakân hük
mü şer'î ile icrası münasip olacağından ona ıgöre ifayı muamele olun
ması hakkında vâki olan tebliği sâmiye cevaben Nezareti Müşarüniley-
ha dan bittakdim Şûrayı Devlete havale buyurulan 15 zilkade 1322 tarih 
ve üç yüz otuz bir numaralı tezkere Mülkiye Dairesinde kıraat olundu. 

Mealinde filhakika şartla meccanen ferağ icra edenler meyanında 
hakkı İntikale naiL evlâdı ve veresesi olanlar mevcut olup bunlardan peder 
ve valide ve murislerine mefruğun lehi eri taraflarından bakrldığı halde 
mefruğunbihin mücerret badelvefat kendilerine intikal etmesi için fariğ 
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ve mefruğunlehin gıyabında hilafı hakikai ilmühaber alarak peder ve 
valideleri ve murisleri uhdelerine İadeİ ferağa teşebbüs edenler bulu
nacağı melhuz ve bilâ tahkik şu suretle iadei ferağda mefruğunlehlerin 
mutazarrır olmaları gibi mahzur mevcut ise de bu yolda mülkünü şartla 
mecanen ferağ edenler alelekser fakir ve miisin ve alil ve bikes kim
seler olup mücerret infak ve müdavat olunmak ve firaşı ihtizarda ba
kılmak için yegâne ümit ve istinatları şartla ferağ-ettikleri şeyden iba
ret iken mefruğunleh tarafından bakılmadıkları ve sokağa atıldıkları 
halde mefruğunlehlerin ekserinin iadej ferağa yanaşmamalarından ve 
fariğler ise ahvali mâruza sebebiyle mahkemei aidesine müracaatla ilâm 
istihsaline kudretyabol anı amal arından naşi bu bapta mefr uğun lehler
den ziyade fariğler şayestei merhamet ve bunların istirdadı mülk hak
kındaki muamelerinin tesri ve teshili muvafıkı madelet göründüğü ve 
maahaza bu yolda müracaat vukuunda fariğlerin getirecekleri ilmüha
berler ile iktifa olunmıyarak mahalline 'bir de Defterhanece hususi me
mur izamiyle mefruğunleh tarafından fariğe bakılıp bakılmadığının 
bi garez ehli vukuftan bitrahkik olbapta tanzim kılınacak beyanname 
ile zikrolunan ilmühaber mündericatı teyit kılındıktan sonra iadei ferağ 
muamelesinin icrası mahaziri melhuzayı de fe kâfi olacağı mütalaasıyla 
kevfiyetin şu esasa tgöre 'bir kere de Şûrayı 'Devletçe tezekkürü lüzumu 
dermeyan edilmiştir. 

icabı keyfiyet ledelmüzakere filhakika mülklerini ölünciye kadar 
kendilerine bakmak şartiyle meccanen âhara ferağ edenlerin ekseri 
fukara ve acezeden olup bunların mefruğunlehlerin şarta riayet etme
dikleri takdirde mefruğunbihi istirdat için mahkemeye müracaat ve ma
sarifi lazimeyi ihtiyar ve tesviye etmeleri müşkül ve teşdidi zaruret ve 
sefaletlerini müstelzim olacağına nazaran Defteri Hakani Nezaretinin 
işar ı veçhile bu misillû fariğlerin iadei ferağ yolunda Nezareti Müşa-

rünileyhaya vâki olacak müracaatları ve getirecekleri ilmühaberler üze
rine mahalline defterhanece bir hususi memur izamiyle mefruğunlehler 
tarafından fariğlere bakılıp bakıfmadığır.m bi garcı- c.'ıîi ı-jkuf.an 
tahfci'k olbapta tanzim kılınacak beyanname Mc İlmühaber münderİcaU 
teeyyüt ettiği halde iadei ferağ muamelesinin icrası vc ancak daha zi-
yade temini vüsuku intizam için defterhanece gönderilc-c!: hu.-ı:si me
muruna mefruğunbihin bulunduğu mahkemei jer'iyeden cc bîr .:ıı<::;:r 
terfikiyle zikrolunan beyannamenin memuru mumaileyh tarafından dahi 
tahtim olunması muvafıkı hal ve maslahat görülmüş olduğundan bil-
istizan iradei seniyei hazreti lıilâfetpenahi mii.'aallik ve çerefsudı:r bu-
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vurulduğu takdirde ifayı muktezasının Defteri Hakanı Nezaretine tebliği 
ve makamı âlii Meşihatpenahiye ona ıgÖre malûmat itası tezekkür kı
lındı olbaıpta emrii ferman hazreti menlehülemrindir. 

17 rebiyülevvel 1323 ve 9 mayıs 1321 

Meclisi Mahsusu Vükelânın Mazbatai Mazeyyelesİ 

Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesinin meyanei bendegânemizde kıra
at olunan işbu mazbatasında esbabı muharrrereden dolayı vefat edin
ceye kadar kendilerine bakılmak şartiyle mülklerini meccanen âhara 
ferağ edenlerin iadei ferağ yolunda Defteri Hakan i Nezaretine vâki ola
cak müracaatları ve getirecekleri ilmühaberler üzerine mahalline def-
teırtaneoe bir hususi memur izamiyle mefruğunlehler tarafından fariğ
lere bakıl ıp bakılmadığının bigarez ehli vukuf tarafından bittahkik tan
zim kılınacak beyanname i le ilmühaber mündericatı teeyyüt ettiği halde 
iadei ferağ muamelesinin icrası ve şu kadar ki salifüzzikir hususi me
muruna mefruğunbihin bulunduğu mahkemei şer'iyeden de bir memur 
terfiki ile mezkûr beyannamenin memuru mumaileyh tarafından dahi 
tahtim olunması lüzumu gösterilmiş ise de iadei ferağ muamelâtı Öte
den beri hükmü şerî lühukiyle icra olunmakta olup bu vazife ise mah
kemei teftişe mevdu bulunduğu cihetle tağyiri muameleye mahal ol
madığından bu işe kemakân Mahkemei Teftişçe bakılması ve vefatına 
kadar bakılmak şartiyle ferağ olunan emlâkin mefruğunlehin fariğden 
evvel vefatı halinde fariğa iadesi ve bu mîsillû fariğler alelekser mü-
sin ve alil ve fakir ve bikes kimseler olacağına göre bunlardan iadei fe
rağ yolunda mahkemei mezkûrece bir gûna harç ve resim ararunayıp 
muamelei lâzimenin meccanen icrası lâzımgeleceğinden keyfiyetin tarafı 
Meşihata tebliği ve Defteri Hakani Nezaretine malûmat itası tezekkür 
ve tensip kılınmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrii ferman hazreti 
menlehülemrindir. 

10 recep 1323 

Arz tezkeresi 

Vefat edinciye kadar bakılmak şartiyle ferağ olunan emlâkin mef
ruğunlehin fariğden evvel vefatı vukuunda fariğa iadesi hakkında Şû
rayı Devlet Mülkiye Dairesinden tanzim ve Meclisi Mahsusu Vükelâ
dan tezyil kılman mazbata 10 recep 1323 tarihinde ha tezkerei senaveri 
arzı huzuru âli kılınmıştı. Bu hususa dair Defteri Hakani Nezareti Ce-
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.Üleşinden gelen tezkere mazbata i mütekaddime suretiyle beraber ara 
ye takdim olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile iradei seniyei has
leti . hilafetpenahi şerefmütaallik büyütülür ise maûtuku münifi infas 
edileceği beyaniyle tezkerei sena veri terkim kılındı «fendim. 

28 zilkade 1323 ve 10 kânunusani 1321 

İradei seniyİ mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufiyie manzum &li buyuru lan iabu 
tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahi şeref su dur buyum lmuş olmakla orbaptaemri i ' fer
man hazretİ veliyülemrindir. 

18 safer 1324 ve 30 mart 1322 

No; 1 1 1 — Deraaadet i le Budapeşte arasında Bulgarartan ve 
Sırbistan tarikiyle doğru bir hattı telgrafa tesisi 

hakkında Macaristan ile tnümaa 
(Zabıtname) 

Bir taraftan Hükümeti Seni ye Poeta ve Telgraf K a z ı n Utufetlû 
Hüseyin Hasip Beyefendi. Hazretleri ve diğer taraftan Macaristan Posta 
ve Telgraf Müdürü Umumisi Mösyö Piyer dö Sralay ve" Posta r e Tflfc 
graf Müdürü Mlösyö Giy yom dö Henyey: 

Memaliki Şarkiye ile Avrupa memleketlerinin kısma azamı ara
sında taatii muhaberati teljgrafiye için en kısa ve en tabii mecranın 
Memaliki Osmaniye ve Macaristan tariki olduğu ve Lortdra ve Bertin 
ve Viyana'nın elhaleti hazini doğru hatlarla Budapeşte'ye merbut olup 
Paris'in dahi yakında raptedileceğini ve Vesaiti muhaberenin tezayüdlö 
aureti umum i yede tezayüdû muhaberatı istilasın eylediğini, ve muma
ileyhi ma Macaristan (Murahhasları tarafmdau beyan edildiği üzere Bul" 
garistan'm ve Sırbistan'ın kendi arazilerinde r e hututu hadidiye gü
zergâhında (Dersaadet - Budapeşte) doğru muhaberesi için bit battı <eU 
grafi tahsisine müheyya olduklarını ve ücuraU-imrariyelerinin nısfına 
tenziline muvafakat ettiklerini ve battı mutasavverini isletilmesi. ehe,nv 
miyetle menfaatbahş olup şöyle ki yine mumaileyhima murahhasların 
oümlei beyanatından olduğu üzere ingiltere İdaresi taaavvura peydaya 
ıttıla ile menafi i takdir ederek Şarka ait telgraf namelerimin bir kısnu. 



mülûınrainİ tariki ceditten sevketmeği vadettiğini ve bu vâde atfı nazar 
edilmese b i le ıMemaHki Osmaniyenin varidatı nokta i nazarından me
sela pisi İre'ane a+m dikta (MemaJiki Osm an i yeden transit olarak hırt ut u 
mntasavvereden beş aded Avrupa yi harteî telıgfafnam esinin müruru is
letme masarifini kapatmıya ve tesisatı iptidaiye masarifinin lâakal beş 
senede imhasına kifayet edebileceğini, nihayet sayei seniyei hazret: hi-
Iâfetpenafıide elhaletü hazihi inşaatı derdest bulunan doğru hatların 
yşkında deraadet'i b i r taraftan Fav 'a diğer taraftan hududu Mıs-
riyeye raptederek İktisadı memleket noktai nazarından menafi i cedide 
bahşettikten başka muhaberattın dahi hututu mevcudenin sürati matlu-
be i le İleri şevkine kifayet edemiyecek derecede tezayıüdünü intaç ede
ceği nazarı dikkate alınarak Hükümeti metbualarının tasvibine talikan 
şeraiti â t iye .üzerine afcti i t i lâf etmişlerdir: 

1 — Macaristan Itdaresi S ı rp ve Bulgar Telgraf tdareleri nezdinde 
icrayı (tavassutla bu idarat tarafından münhasıran Dersaadet • Buda
peşte nraoaberatıns mahsus olarak bir tel tahsisine ihtimam edecektir. 
Budapeşte'den şimendifer boyunca hududu Osmaniyeye kadar inutidat 
edecek olan işbu tef üzerinde muhaberat «Hüg» makinalariyle ve muha
berat bittezayüt lüzum ruruüma olursa «Bando» makineleriyle İcra olu
nacaktır. 

S — Memaliki Osmaniye ile Macaristan arasında işbu tariki mu
tasavver i le <I* ücretin turufcu saire derecesine götürülmesi maksadıyla 
Macaristan idaresi (Oersaadet-Budapeşte) doğru telinden İcra olu
nacak bilcümle muhaberat İçin Sırbistan ve Bulgaristan ücreti imra-
riy el erini tenzil' ettirmeyi deruhte eder. 

Hükümeti Seniye Te lg ra f 'Nezareti ücuratı intihaiye ve im rari ye
rim* tsmamsaı ahzedeoa)rtir. 

3 — B u hattan cari muhaberat ücretine m uta ali ik hest batın rüyeti 
doğrudan doğruya tdareteyni Müafcadeteyn beyninde icra ve neticei 
hesapta taayyün eden miktarı meblağ altın frank olarak doğruca Hü-
küsseti Seniye Te lg ra f Nezareti Veznesine tesviye ve İta olunacaktır. 

Sırbistan ve Bulgaristan ile mshanbat doğruca Macaristan idaresi 
tarafından i cra edilecektir. 

4 — Hükümeti Seniye Tefcgraf Nezareti gelecek 1906 senesinde' 
huduttan Demaadet'e kadar münhasıran Dersaadet'le Budapeşte ara
sında teatü muhaberata mahsus o lmak özere üç milimetre kutrunda 
tunçtan ve rcafcederse aynı kuturda nâkil i yeti kâmileyi haiz bakırdan 
bir tel tazı ve keşMesînİ taahhüt eder. 
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Macaristan idaresi hattın inşası İçin muktazi her türlü »levazımı, 
bilhassa tel ile mücerritlerj Hükümeti Seniye Telgraf Nezaretine teslim 
eîmiye müheyya olduğunu beyan eder. (Nezareti Müşarüni'leyha leva
zımı mezkûre bedelini kendisine ait hissei ücurat hesabatıııdan Maca
ristan 'İdaresince alıkonulmak ve nihayet beş senede imha olunmak üze
re tesvive etmeyi kabul eder. 

6 — Tarafeyni Akideyn mezkûr teli hüsnühalde tutmıya ve üze
rinde vukua gelebilecek bilcümle avarızı mümkün mertebe süratle refet-
miye mecburdur. 

7 — İnşaat ve tamirata ait teferruat i le hizmeti muhaberata mü-
taallifc müfredatı muamelât muhabere tarikiyle hal ve faslolunacaktır. 

[Bilhassa tâyin olunmıyan mevat da muamelâtı muhteliteye dair 
olan nizamname ahkâmı mer'i ve muteberdir. 

S — Macaristan İdamesi Murahhasları Budapeşte ile Selanik ara
sında bir hattı 'mahsus inşa edilmeksizin ioabederse Niş'te etranslâtör» 
vaz'oluınarak hututu mevcüde ile temin olunmak üzere doğruca teatÜ 
muhaberatı telgrafiye olunması talep ve arzusunu dermeyen etmişlerdir. 
Hükümeti Seniye Telgraf 'Nezareti o suretle mezkûr muhaberenin 
bahşedeceği menafii esasen teslim ile meselenin fetkikından sonra bir 
an evvel marüzzikir doğru muhaberenin ihdası hususun* aty-ü gayret 
edecektir. Teferruatı mesele lâtiyen muhabere ile tâyin olunacaktır. 

ıtşbu zabıtname iki nüsha olarak 13/26 ieçrinievvel' 1905 tarihinde 
Dersaadet'te tanzim olunmuştur. 

Macaristan Posta ve Macaristan Posta ve Hükümeti Seniye Posta 
Telgraf Müdürü Telgraf Müdürü Umumisi ve Telgraf Nazırı 

imza: Dr. dö Henyey imza: Piyer dö Szalay tmza: Hüseyin Hasip 

• ,— 

N o : 1 1 2 — 7 z i lhicce 1 3 2 2 tarihl i A ğ n a m Ta l imat ın ın 
3 6 İnci m a d d e i m u a d d e l e * ! 

26 *afer 1324 ve 7 nisan 2322 

Ağnam resminden marüzzikir dördüncü ayın oh beşine kadar ve
fatları vukuiyle mal lan tereke edilecek olan ashabı ağnama ait olma
sından dolayı vaktiyle tahsil olunamıyandan maada her ne sebebe meb-
ni ve ne kadar cüz'i olursa olsun bakaya kaldığı halde Kaymakamlar 
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i le Nahiye ve Mal ınüdürlüğüne ve köy ihtiyar lariyle imam ve papas ve 
muhtarlara b i r şey verilmiyeceği gibi Kaymakamlar ile Nahiye ve mal-
mürürlerinin maattevbih nısıf maaşları kat 'olunacaktır ve bu ceza hak* 
ılannda mükerreren tatbik olunan memurini mülkiye ve malîye azloluna-
caklardır. Ş u kadar ki müddeti mezkûre zarfında kendi nahiye ve kar
yelerine ait ağnam resmini tamamen tahsil i le ikmali vazife eden ne
vanı müdürleriyle kura ihtiyar ve imam ve papas ve muhtarlarına ait 
hisseî aidat ita kılınacaktır. 

B a ı l t i t 

ı 
5 8 

» 2 
2 9 5 

Deraaadat »inam m m i n l n «üreri larihtaUne dür İrada 
Afcnatn resmine Tİrmt par* UJTI edil m «al ne dair irade 
A i n a n Kararnamesi 
Alnam resminin sureti İdare ve lattıasını dair tali mut 
*. S ve 6 ncı Orduru Hümayunla ' dUılKnde a£nara resminin 
lat i fuı i e İti «aaklri nlsaınlrei tabane bulundurul m aaı İcab-
rrfen mahal lerde cereyan edacdk malûmatı htti ta l imat 
Aftnam reaminin nekadlr i uaıwnivesl filerinden t e t h i n t ı 
«aker lrs namtr la v« % 6 feasabirle bir a k ç e tarh» v« İstifası 
hakkında İrada 
A b a m « m a n e ü y l e memnrl*rujjD sureti tertip r e vau i f l a l 
mflberrin talimat 
A i n a m resminin sureti tadat ve. e lbaretlne ve r o l U m * mua-
t M İ t t ı m n ifasına dair tal imat 
[Bu tal imatnamenin a ı h Aralvde buluomadı i ı i «in Dü»rur» 
d a r c o t a m n a a ı ı s t ı r . l ' 
Tal imat ı meakurenüı 38 İnci maddel muaddel esi 
A f n a a Kano na 
Ajtnam Resmine bir mlali l a m a l n İcrasına dair Kanun 
Ajtnam reaminin (lireti tahsilin* dair K a v ı n 
A t n a m resminin S ml ı l l o larak tahsiline dair o lan 5 İnci 
madde 
192 numaralı kanunun 1 İnci maddesinin teit iri 
Atnam' tadadı hakkındaki k a n a n layihasının b i t net lcera İk
tiranına kadar tadadın tehirine dair karar 
Ainam resmi mu ruam mı m o tecftt tahıl l l hakkında karar 

Dttıtnr 
Tert ip 

CaıoM 
Cilt Sahlfe Sayı 

40« 

811 
1001 

1 7 9 

7SS 

1 
148 
221 

İBÎ 
4 5 4 

S91 
201 

N o : 1 1 3 — A s a n A t î k a N i z a m n a m e s i 

29 safer 1324 ve 10 nisan 1322 

BİRİNCİ F A S I L 

Asarı atîka idaresi hakkındadır. 

Madde 1 — Müzei [Hümayunlar Müdiriyeti Umumiyesi Memaliki 
Mahrusai Şahanenin asarı atîkaya mütaallik kâffei umurunu İfaya me
murdur. İşbu umurun rüyeti zımnında Müdürü Umuminin riyaseti al
tında olmak ve muaviniyle Müdüriyeti mezkûre tarafından Dersaadet'-
teki Müzeİ Hümayun muhafızları meyanından müntehap lâakal diğer 
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iki zattan mürekkep bulunmak üzere daimî bir Komisyon teşkil edilmiş
tir. 

Madde 2 —• Vil&yatı Şahanede asarı aıukaya mütaallik muamelât 
Maar i f (Müdürlerine muhavveldir. Maar i f Müdürleri mahall î müzelerin 
Müdüriyeti vazifesini i fa ve asarı atîkaya mütaallik muamelât için doğ
rudan doğruya Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Umumiyesiyle muhabere 
eyliyecekler ve umuru mezkûre hakkında Müdüriyeti Umumiyeye tabi 
bulunacaklardır. 

Madde 3 — Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Umumiyesi tarafından 
karar altına alınan bilcümle mevaddın mevkii icraya vaz'ı Maarif Ne
zaretinin tasdikına vabestedir. 

İKINCÎ F A S I L 

Asan aâkayı muhtevi arazi ite dahilindeki asarı aâkanın 

keyfiyeti tasarrufları hakkındadır. 

Madde 4 — Memaliki (Mahrusai Şahanede Hükümete ait bulunan 
arazi ve emlâk ile efrat ve cemaatı muhtelif enin uhdelerindeki emlâk 
ve arazide mevcudiyeti bilinen veyahut âtiyen keşfedilecek olan her 
nevi âbidat ve asarı atîkai menkule ve gayrrmenkuleıûn cümlesi Hükü
meti Osmaniyenin malıdır. Binaenaleyh asarı mezkûrenin keşif ve mu-
hafazasiyle bunları toplamak ve müzei hümayunlara vazeylemek hakkı 
(Hükümete aittir. İşbu maddenin ahkâmı mündericesi hırfet ve sanayii 
nefisei islâmiyeye mütaallik kâffei eşyayı menkule ve gaynrrjenkulei 
atik a hakkında da caridir. , 

Madde 5 — Hükümeti Osmaniyenin tasarrufunda bulunan ara^ia)e 
vaktiyle sakin olan alelûmumı akvamı kacHımenin sanayii nefise ve ulû
mu fünun ve edebiy&t ve edyan ve hırfete nıütaallîk bili istisna kâffei 
müzaherat ve her türlü mamulâtı asarı atîkadan maduttur. 

Meselâ cevamii şerife ve hayrat ve mebanii mukaddese, metruk put
perest mabetleri ve elyevm derununda, icrayı âyin edilmiyen sinagonlar 
(muşevilere mahsus ibadethaneler), bazilikalar (bir nevi k l i şe ) , 
kiliseler, manastırlar, kümbetler, hanlar, kale ve burçlar , kasaba surları, 
haneler, tiyatrolar, köprüler, at meydanları, sirkusler (Romalı lar zama
nında araba yarışiyle oyunlara mahsus mahal) , statlar ve hipodromlar 
(at meydanları) , anfiteatrlar (oyun ve güreşlere mahsus maha l ) , ha
mamlar, rıhtımlar, duvarlı ve duvarsız kuyular, sarnjtçlar, şoseler, di
kil i taşlar, su yol lan, höyükler (mezar ye karye tepeleri), mahkûkâtı 
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sathan mer ' i ve gayn mer ' i mezar odaları, her gûna mevattan masnu 
musavver ive 'gayrı musavver lâhitler, direkler, sandukalar, boyalı veya
hut yaldızlı tasvir ve nrkaplar. kabartmalar, stiller (mezar taşları, el
vanı nezriye, vesair direk üzerindeki âbideler) , heykeller, heykelcikler, 
figurinler, (topraktan heykelcikler), yazılı ve kabartmalı kayalar, de
ri bez ve papirüs (bir nevi nebat yaprağı üzerindeki muharrerat) , 
parşömen (tirşe üzerindeki muharrerat) ve kâğıt üzerindeki el yazıları. 
İşlenmiş çakmak taşlan ve her nevi mevattan masnu es-)İha, alât ve ede
vat ve vazolar ve mavnulâtı türabiye ve züocaciye, tnüzeyyenat. yüzükler, 
mücevherat, iskarabeler (bir nevî böcek şeklinde topraktan mamul
dür) , vezinler, sikkeler, madalyalar, kalıplar, ma 'îuûk taçlar, ağaçtan 
mamul eşya. oyma ve kakma işleri, fildişi ive kemik:en masnu mamulât 
bu kabildendir. 

Madde 6 — Kadim duvar ve âbidat bakayası ve aleiumum her 
hangi cinsten olur ise olsun âbidat ve eşyayı kadime keseratı ve kaya 
parçaları, dağmık tuğlalar, taş ve cam ve ağaç kırıkları çinilerle ma-
mulâtı türabiye parçalan asarı atîkadan tnaduttur. 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 

Asarı atîkaİ gayrimenkul? hakkındadır. 

Madde 7 — Her nerede -ve ne suretle olur ise olsun her H m deniz 
ve göl ve su mecralannda toprak işlediği ve kanal ve hendek ve. kuvu 
ve bina temeli hafrettiğİ ve taş ve kum ve mevaddı saire İhraç eylediği 
esnada bir bina ve sair asarı atîkaİ gayrımenkırleye müsadif o*1ur İse 
asan atika memuruna ve memuru mezkûrun bulunmadığı mahalde en 
karıp memurini mirlkiye ve askeriyeye on beş gün zarfında ihbarı key
fiyete- r.rıecburdur; aksi halde kendisinden yüz kuruştan hin kuruşa kadar 
cezayı nakdî alınır. Bu bapta atızı malûmat eden memurini mülkiye ve 
askeriye de sürati mümkine ile bulundukları vilâyetin maarif müdü
rüne beyanı malûmat eylemek mecburiyetindedirler. Derununda asarı 
atîka keşfo'lunan arazinin sahip veya müsteciri mezkûr mebani veyahut 
sair asarı atîka i gayntnenkulenin muhafazasını temine ve asarı mez-
kûreyi ihbar ettiği günden İtibaren mahalli zuhurunda laakal aliı hafta 
bırakmağa mecburdur. Bu müddet zarfmda Asarı Atîka idaresi tara
fından bir memur tâyin edilerek keşfolunan bina veyahut sair asan atî
kaİ gayrrmenkulenin muayenesiyle bulunduğu arazinin Hükümete tem
likini tâyin zımnında oraya izam edilir ve lüzumu temlikinde i?bn ma-
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hallin kanunu mahsusu mucibince istimlâki icra olunur ve bu halde ve-
rilece 1* tazminatta yalnız arazinin ve füruatı cedidesinin kıymetine iti
bar olunarak arazii mezkûre üzerinde mevcut olan veyahut mevcut ol
ması muhtemel bulunan eser veya asan atîkanın kıymeti dâhili hesap 
edİJmiyecek ve işbu takdiri kıymet hususu Babıâliden istizan oluna
caktır. 

Yladde 8 — 'Evveli en mebani ve sair kâ f fe i asan atloai gaynmen-
kuleyİ her ne suretle olur ise olsun yerinden oynatmak, hedmetmek, sa
katlamak ve mahvetmek veyahut asar ve mebanii gayrımenkuleden 
birisinin tamamen veya kısmen vukubulan tahribinden mütahassıl me-
vaddı mercii aidinin ruhsatı olmaksızın zapteylemek, saniyen asar ve 
mebanii atîkai gayrı-menkuleye lâakal üç yüz metreden karip kireç 
ocağı ve tuğla harmanı inşa etmek, salisen mebanii atîkaya gerek doğ
rudan doğruya ve gerek bilvasıta İrası mazarrat edecek kurbiyeîte her 
nevi ameliyatta bulunmak, nâbian mebanii atikayı ölçmek, kalıplarını 
ve ıstampalarını yapmak için veyahut her ne maksada mebn i o l u r ise 

olsun umumiyetle bilâ ruhsatı mahsusa mebanii mezkûre üzerine iskele 
kurmak, hâmisen mebanii a t îka derununda iskân etmek, sâdİsen ebn iye i 
atîkayı ahır, zahire veyahut o t ve saman ambarı i t t ihaz etmek veya sair 
bir suretlle kullanmak katiyen memnu olduğundan berveçhi ba lâ tadat 
olunan ef ' a le mütecasir olanlardan Kanunu Cezanın yüz o tuz sekizinci 
maddesi mucibince tazminat ve cezayı nakdî alınmakla beraber hakla
rında bir aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir. 

DRDÜNCÜ F A S I L 

Asarı atîkai menkule hakkındadır. 

Madde 9 — Her kim mutasarrıf o lduğu araz i sathında veya z i r inde 
a ş a n at îka i men kuleden bir şey keşfeylediği ha lde n ihayet b i r ha f ta 
z a r f ı n d a A s a n atîka m a a r i f memuruna ve m e m u r u m e z k û r u n bu lunma
dığı mahalde en yak m memurini mülkiye veya askeriyeye İhbarı keyf i 
yete mecburdur. Bu hapta ahzı malûmat eden memurini mülkiye ve as
ke r i ye de b u l u n d u k t a n v i lâyet in asarı a t îka m e m u r u bu lunan m a a r i f 
müdürüne beyanı ma lûmat etmek mecburiyetindedirler. 

'Ba lâdak i n i z a m ata tamanr iy le imtisal edenlere mükâ fa ten H ü k ü 
met in ist ishabedeceği asarı a t îka i menku le k ıymet in in n ıs f ına m u a d i l 
b i r meb lâğ ita edi l i r v e işbu k ıymet M a a r i f Nezare t i y le b i lmuhabere 
M ü z c İ H ü m a y n l a r M ü d ü r i y e t i Umumiyes i y l ç muhter i i beynin4e bil it-



tifak tâyin olunur. Tarafeynce ihtilâf husulünde ihtilâfı vâki Maar i f 
Nezareti canibinden fasledilir. Nezaretin işbu kararına da itiraz olunduğu1 

takdirde keyfiyet fiabıâliden istizan olunur ve ledelhavaİe Şûrayı Dev
letçe verilecek karar kabili itiraz olamaz. Muhteri müddeti muayyene 
zarfında ihbarı keyfiyet etmez İse âsân mezkûre zaptolunur ve sahibi 
araziden mükâfat talebi hakkı sukut ettikten m a a de k emişine yüz ku
ruştan bin kurusa kadar cezayı nakdî dahi hükmedilebilir. Ahkâmı mes-
rude kendilerinin mal ı olmıyan arazide -işbu arazi ister arazii hususiye-
den ve ister arazii emiriyeden olsun- asarı atîkayı menkule keşfedenler 
hakkında dahi caridir. 

BEŞÎNOÎ F A S I L 

Hafriyat hakkındadır. 

Madde 10 — Memaliki Mahrusai Şahane dâhilinde bulunan ara
zide keşfedilmemiş veyahut keşfedilecek olan kâffei asarı atîkai men* 
kule ve ıgayrımenkule emvali emiriyeden olması hasebiyle Hükümete 
ait arazi ve emlâk üzerinde ve efrat ve cemaatı muhtelife uhdelerinde 
bulunan arazide sukbe açarak muayene etmek ve sondaj ve taharriyat 
ve hafriyat icrası hakkı Müzei Hümayunlar Müdüriyetine ait ve mün
hasırdır. Maamafih Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Unrumiyesinin iş'-

arı üzerine Maarif Nezareti istısnaen ve bir müsaadei mahsusa olmak 
üzere cemiyatı İlmiyeye ve tnütahassıs olan efradı tebaa ve emebiyeye 
Memaliki Şahanenin her hangi cihetinde talep ederler ise veyahut Ne
zaretin tensip edeceği mahalde sondaj ve taharriyat ve hafriyat icrasına 
müsaade edebilecektir ve bu halde İşbu Nizamnamenin on dört ve on 
beş ve on altıncı maddeleri ahkâmına tevfikan sondaj ve taharriyat ve> 
hafriyat ruhsatnamesi ita olunacaktır. 

Madde 11 — Her nerdede olur ise olsun ruhsatı mahsusa is-tihsaî 
etmeksizin veyahut gizlice ânifülbeyan sondaj ve taharriyat icrasına mü-' 
tecasir olanlara üç mahtan bir seneye kadar hapis cezasiyle mücatat 
edileceği gibi keçfolunmuş tflan asan atfkaİ menkule mevcut ise zapt-
edilerek müzei hümayunlara vazedilecektir Asan mezküre imha veya 
tahri'bedilmiş ise kıymetleri mütecasirlerinden istihsal olunacaktır. 

Madde 12 — A s a r ı a t îka h a f r i y a t ı Müzei Hümayunlar Müdüriyeti 
marifetiyle efrat ve cemaatı muhtelifeye ait arazide ashabının rızasiyfe 
İcra edi ld iğ i takdi rde Müdüriyeti Umumiye hafriyat icra edilen arazinin 
IsttanUttden muvakkaten mahrumryetten ve icabı halinde hafriyatı vâftos-



511 

dan terettüp eden zâran ve arazij mezkûreyi hali hâzırına irce için İh
tiyarı tabii olan masrafı tazmin edecektir. İşbu zarar miktarı Hükümeti 
mahalliye tarafından takdir ve tâyin edilecektir. Yedinci maddenin 
ahkâmı bu suretle vuku bulan hafriyatta zahire çıkarılan asan atîkai 
gaynmenfcule hakkında dahi caridir. Hafriyatı vakıa esnasında keşfo-
lunan ve müzei hümayunlarca ehemmiyeti olmadığı Müdüriyeti Umu
miye canibinden beyan edilen asarı atîkai menkule üçüncü madde mu
cibince Maarif Nezaretinin tasdik ma iktiran ettikten sonra ashabı ara
ziye teslim olunacağı gibi Müzei Hümayunlar Müdüriyetince ehemmi
yetleri sabit olan asarı atîkai menkule müzelere vazedilerek arazi sa
hibine Müdüriyeti (Umumiye canibinden tâyin olunacak mükâfat dahi 
kezalik Nezareti Müsarûnileyhamn inhası ve Ba'bıâlinin tasdikiyle ita 
olunacaktır. 

Madde '13 — iMüzei Hümayunlar Müdüriyeti Umumiyesi canibin
den icra olunacak hafriyata ashabı arazi razı olmadıkları halde arazii 
mezkûre yedinci madde ahkâmına tevfikan istimlâk edilecektir. Maa-
mafih Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Umumiyesi yalnız evvelce sahibi 
araziye veyahut alâkadar olan şahsa ihbarı keyfiyet ederek bilâistimlâk 
bazı iptidai sondaj icra edebilecek ve fakat sondaj yapılan arazinin isti
malinden sahibinin muvakkaten mahrumiyetinden mütevellit ziyanı Ve 
arazii mezkûrede vukua gelen sair zararı tazmin eyliyecektir. Maamafih 
sondaj ameliyatını temdit ile bu suretle hane veyahut ebniyenin hasar-
dide veya, münhedim olmasını intaç edebilecek derece devam edemiyet 
çektir. 

Madde M — Memat iki Şahanede sondaj ve taharriyi! ve hafriyat 
icra etmek istiyen efrat ve cemiyatı ilmiye namına hareket eden eşhas 
ha istida doğrudan doğruya ve bizzat Maarif 'Nezaretine müracaat ede* 
çektir. Verilecek istidada taharriyat ve sondaj ve hafriyat icra olunacak 
havali veyahut mahallin isim ve hududu zikredilecektir. Bundan maada 
sondaj ve hafriyat icrası halinde mezkûr istidaya' arazinin hududunu 
ve keşif ve taharri olunacak mahaldeki mebanii atara ve eedidei roev» 
cudenin mevkii sahihini irae eder biT kıta harka raptolunaeaktır. 

Madde 16 — lîabu istida (Maarif ıNezareti canibinden Müzei Hü
mayunlar Müdüriyeti Ucmumiyesrne tevdi edflerek Müdüriyeti mezkûra 
müstedi ile muhabere etmeği ve memuru mahsusu ve mahallî Hükümeti 
marifetiyle tahkikatı lâzime bil icra tervici istidası ıcabedip etmıyeceğrraj 
ietkik eylemeği Asan Atîka Komisyonuna havale edecektir. 
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Madde 16 — Sondaj ve hafriyat icrası zımnında ruhsatı resmiye 
itası şeraiti âtiyenin ifasına mütevekkıftır: Evveflen hafriyat munhası-
ren Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Umumiycsiyle biliUİfak ve Müdü
riyeti mezkûrenin muavenetiyle icra edilip hafrolunacak arazi efrat 
veya cemaatın uhdesinde bulunduğu halde sahibinin rıza ve muvafaka
tini İstihsal etmek ve edemediği takdirde bedeli hafir tarafından tesviye 
olunarak yedinci madde ahkâmına tevfikan arazii mezkûreyi istimlâk 
eylemek vezaifini Müdüriyeti mezkûre deruhde edecektir. Bu suretle 
istimlâk olunan arazı Hükümetin malı olacaktır, saniyen sonaaj ve ;a-
harriyat ve hafriyat için vukubulacak masarif taliplerine aittir, sâlisen 
zahire çıkarılan kâffei asarı atîka Hükümetin malı olduğu cihetle mü
zei hümayunlara vazedilecektir. Maamafih müteharrimn neşriyat icra
sına ve fotoğrafı ve ıstampaj ve kalıp ve resim ahzîne hakkı olacaktır. 
Râbian icra edilecek sondaj ve hafriyat ameliyatımdan ka'le ve istihkâ-
mata ve mebanii umumiye ve hususiyeye ve menafii umumiyeye muta-
a İlik eşyayı saireye 'biç bir veçhile zarar iras edilmİyecekrir. Hâmisen 
sondaj ve hafriyat mevakiinde Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Umumi-
yesi canibinden bir memur hazır bulundurulacak ve memuru mezkûr 
başlıca işbu 'Nizamname ahkâmının tamamii icrasına nezaret edecektir. 
Sâdisen ihraç olunacak asarı atîkanm nevi ve adedi Müzei Hümayunlar 
Müdüriyeti Umumiyesi cansbinden verilen koçanlı ve matbu iki deftre 
her gün kaydedilecektir, llşbu kuyudatın ziri hâ'fir veya sondaj İcra eden 
üle Müdüriyeti 'Umumiyenin memuru tarafımdan imza edildikten sonra 
memuru mezkûr âsaTi mekşufeyi bilistishap bir mahalli mahsusa vaze
decek ve bu mahalle hâfirin veya sondaj İcrasında bulunanın duhule 
ve asarı mezkûreyi tetkik ve tetebbüa baskı olacaktır. 

Madde 17 — Sondaj ve hafriyata mahsus ruhsatnameler Babıâlinin 
müsaadesiyle ita olunur. Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Umumiyesimn 
tensibi ve Meclisi Maarifin tasvibi üzerine (Maarif Nezaretinin tezkere
siyle işbu müsaade istizan edilecektir. Babıaâl i canibinden verilecek 
mezuniyet üzerine I âz imgelen ruhsatname Maar i f Nezaretince (bittanaim 
aababına tevdi edilmek üzere Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Umumi
yetine gönderilecektir. 

Madde 18 — Taharriyat ve sondaj işin tâyin olunan müddet tarihi 
ruhsatnameden itibaren nihayet iki aydan ve hafriyat müddeti ise ni
hayet iki seneden ibaret olacaktır. Esbabı mücbireden dolayı hafriyata 
İptidardan veyahut hafriyatın hitamından evvel müddeti meşru de mun: 
Itazi olduğu <ve alâkadarın denneyan etmiş bulunduğu esbabın vukuu 



fodettetkik Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Ifaıumr/cainoB tahakkuk ey
lediği takdirde vukubulacak iş'ar üzerine Maarif 'Nezareti Babıâli canibi 
sâmisinden istizanı keyfiyetle müddeti muayyene nihayet bir sene daha 
temdit edilecektir. 

Madde 19 — 'Ruhsatname tarihinden itibaren üç ay zarfında haf
riyat ameliyatına ifrtidar olunmadığı veyahut iptidar olunduktan sonra 
bilâ sebebi makbul ameliyat iki a y müddetle terkolunduğu takdirde 
hafriyat ruhsatnamesi keenlemyekün hükmündedir. Alâkadar tekrar mü
saade talep eylediği halde Müzei (Hümayunlar Müdurâyeti Umumiyesiyle 
bilitifak Maarif Nezareti evvelce vermiş olduğu ruhsatnameyi ipka ve 
iptal ve tebdil etmek veyahut müceddeden birer ruhsatname itasını is
tizan edip etmemek hususunda muhtardır. 

Madde 20 — Sondaj icrası zımnında talebedilmiş olan ruhsatname 
hakkında icra kılınan tahkikat ve ifa edilmiş bulunan muamelâtı res
mîye mezkûr ruhaamame müoVktarrkı inkızaamdan itibaren güzeran ede
cek iki ay zarfında hâmili tarafından aynı mahal için hafriyat talebinde 
bulunduğu halde tahkikat ve muamelâtı resmiye* roephuse hafriyat hak
kında dahi mer'jdir. 

Madde 21 — Memurini (Hükümeti Seniyeye veyahut Memalfki Şa
hanedeki sefaret ve memurini ecnebiyeye dairei memuriyetleri diki
linde sondaj ve hafriyat ruhsatnamesi ita olunamaz. 

Madde 22 — Ruhsatnameler sahsa mahsus olup sahibi âhara tark 
veya füruht edemez. Ruhsatnamede münderiç hukuk vereseye intikal 
etmez. 

Madde 23 — Bir şahsa aynı müddet zarfında birden ziyade taharri 
ve sondaj veya hafriyat ruhsatnamesi verilmez. 

Madde 24 — >Ba ruhsatname hafriyata mübaşeret olunduktan sonra 
Hükümetçe bir mahzur görülür îee mafriyat Müzei Hümayunlar MüoNS-
riyeti Umumiyesiyle bilmuhabere Maarif Nezareti canibinden tatil et
tirilir ve müddeti tatil ruhsatnamede mukayyet samana mahsup olun
maz ve bu tatilden dolayı hâfirin masraf ve tazmin iddiasına hakkı 
oknıyacaktır. 

Madde 2 5 — Müzei Hümayunlar Müdüriyeti JJmumiysai «Sandığına 
ah olmak üzere Maarif 'Nezareti taharri ruhjwtnamelerijadeo berveçhi 
Ati harç alacaktır: 

Tarihi ruhsatnameden itibaren altı ay müddet için beş Osmanlı 
uran. 
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Tarihi ruhsatnameden İtibaren bîr seneye kadar müddet için on 
Osmanlı lirası. 

Tarihi ruhsatnameden itibaren iki seneye kadar müddet için yirmi 
Osmanlı lirası. 

ALTINCI F A S I L 

Asan atîfaamn füruht ve ihraç ve ithal ve nakliyatı hakkındadır. 

•Madde 26 — Hükümeti Seniyenin müsaadesi istihsal olunmadıkça 
Memaüki Mahrusaİ Şahanede asarı atîka füruht ve ahzü itası memnu
dur. Asarı atîka füruhtunu meslek ittihaz edenler ruhsatname istihsal! 
etmeksizin asarı atîka füruht veyahut füruhta teşebbüs edecek olur ise 
yüz kuruştan bin kuruşa kadar cezayı nakdî ve altı günden altı aya 
kadar hapis cezasiyle mücazat edilir ve yedinde bulunan a s a n atîka' 
zaptolunarak müzei hümayunlara vazolunur. Asarı atîka füriiht una 
dair olan izinname Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Umum iyesinin tas* 
vibi üzerine Maarif iNezareti canibinden İta olunur. 

Madde 07 — Memaliki Mahrusai Şahanede keşfolunan asarı atî-
kanın memaliki ecnebiyeye ihracı memnudur. 

Madde 28 — Memaliki Şahaneye ithal olunan her nevi asarı atîka-
nın ithali serbest ve gümrük resminden muaftır. Memaliki Osmaniye-
irin bir mahallinden diğer bir mahallîne naklolunacak asarı atîka da
hilî ıgümrük resminden müstesnadır. Diyarı ecnebiyeden Memaliki Os-
maniyeye ithal olunacak veyahut Memaliki Şahane dahilinde bir ma
halden diğer bir mahalle nakledilecek olan kâffei asarı atîkayı devairi 
Rüsumİye Asarı Atîka İdaresinin tetkik ve muayenesine tevdie mec
burdur. 

Madde 29 — Bilâdı ecnebiyeden ithal edilmiş olan asan atîkanm 
tekrar bilâdı mezkûreye sevkı ve Memaliki Şahanede bir mahalden di
ğer bir mahalle asan atîka nakli Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Umu-
nüvesinden izinname istihsaline vabestedir. 

Madde 30 — Maddei sabıkada zîkrolunan izinnamenin istihsali için 
hamil ve nâkilleri asan a tıkanın bir defterini tanzim ile işbu defterî 
Dersaadet'te Müzei Hümanyunlar Müdüriyeti Umumiyesine ve vilâyatta 
a s a n atüca memuriyetini ifa eden maarif müdürlerine ve bunların bu-
runmedtklan halde de Hükümeti mahelliyeye ita eyliyeceklerdir. 
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Madde 31 — A s a n atökai mephusadan müzeler kolleksiyorvu için 
ehemmiyeti şahit o lanlan kıymetinin tesviyesi ile mubayaa olunarak 
mütebakisini ihraç ve nakle müsaade etmek Müzei Hümayunlar Müdü
riyeti Umumiyesimn salâhiyeti dahilindedir. 

Ahkâmı müteferrika 

Madde 32 —• Evvelen zaptedilen veyahut badelhükikn müzayede 
tarikiyle füruht olunan asan atîka üzerinden istifa kılınan münadi res
mi ve saniyen cezayı nakdiler Müzei Hümayunlar Müdüriyeti Umu
miyeti veznesine aittir. 

Madde 33 — İşbu 'Nizamname ahkâmından tevellüt edecek daavi 
mahakimd âdiyede faslu hasm edilecektir. 

Madde 34 — Asarı atîkaya müteallik olup işbu Nizamnameye mu
halif olan ahkâm mefsuhtur. 

Madde 36 — Maarif Nezareti işbu Nizamnamenin icrasına me
murdur. 

- ...-.-a 

N o : 1 1 4 — Umum emvali eytamın sureti idaresi h a k k ı n d a 
tadile» kaleme alınan N i z a m n a m e 

4 rvbiyülevvel 1324 ve 15 nisan 1322 

•BIRÎNIGI FASIL 

Terekâtm sureti iahririrtti ve muamelâtına, dairdir 

Madde 1 — Dersaadet ve Bilâdı Sel ise ve bilcümle Memaliki 
Mahrusai Şahanede tebaai Devleti Aliyeden olup vefat edenlerin tere
kesi mucibi tahrir olduğu halde mensup olduğu mahkemei şer'iyeden 
tahrir olunur. 

Madde 2 — Bir terekenin tahririni icabedeıv esbap müteveffanın 
veresesinde yetim yani on beş yaşın» ikmal etmemiş vâris bulunması 
veyahut vereseden birinin müddeti seferi bait diyarı aharda olması 
veyahut müteveffa medyun olup veresesi deyni bilkabul terekeyi istih-
İfts «Önemeleri veyahut zahirde «4la vârisi olmaması ve esbabı mez-
kûreden birisi mevcut olmayıp da yalnız aha d veresenin talebi tahrir 
eylemesi maddelerinden ibarettir. On beş yaşını ikmal" etmiyenlerin 
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baliğ olduklarına dair ikame edecekleri dâvalan hükkâmı ser'i islimadan 
memnudur. 

Madde 3 — Terekenin tahriri lâzımgeldikte suhuletle ketim ve 
izaası mümkün olan nukut ve mücevherat ve küt öp ve bunlara mümasil 
likryem emval ve eşya ve lüzum [görüldüğü halde tahriri terekeye ka
dar veresenin istimaline muhtaç oldukları eşyadan maada bilcümle 
emvali mensup olduğu mahkemei eer'iyeden gönderilecek memurlar ma
rifetlerimle ve mümkün' olduğu surette veresei kibar ve mahaltât ve kura 
eimme ve muhtaranı ve papa* ve hahamlardan ve han odabaşı 1 arından 
b i r i hazır olduğu halde mahkemeye mahsus olmak üzere kuruş ve cinsi 
eşya ve esamİi müşteri ve eşyayı aynıya ile mülâhazat haneli tnatbu 
deftere alâveçhilmüfredat cins ve neViyle ve bir tertibi müntazamla 
kayıt ve tahrir ve defterin ziri zevatı hâzıra tarafından taht im olunup 
yevmi tahrîr bittâyin terekenin bey ve tahririne iptidar olunacağı verese 
ve saireye ilân: olunur. 

Madde 4 — Bi r kimsenin terekesi mucibi tahrir olduğu halde ve
fat ettiği haber alındıkta hükkâmı şer'iye nezdinde bulunmak üzere 
tabettirilecek koçanlı varakaya müteveffanın isim ve şöhreti ve mahalli 
vefatı ve terekenin tahririne memur kâtip ve muhziri sairenin İsimleri 
ve derecei mezuniyetleri hanei mahsusuna tahrir re kat 'olunacak ciheti 
mahkemei ser'İyenin hâkimi taraflarından badettahtim memuru yedine 

ita olunacak ve bu makule varakayı hâmil olmıyan memur tereke tah
ririne tasaddi eder.se verese vc evliya ve ma'hal'Iât imam ve muhtar
la riyle papas ve hahamlar ve odabaşılar tarafından terekenin tahriri 
yevmi âhara talik olunarak keyfiyet hâflrime bildirilecektir. Taşra ne-
vahİ nüvvabı bu makule varaka ahzinden müstesna olup ancak altıncı 
maddede beyan olunan defteri tutmaya mecbur olacaktır . Terekeni» 
tahririne mezun olan kâtip yedinde bulunan varakada muharrer va
zifesini tecavüzle mezun olmadığı b i r muameleyi icra ederse mensubot-
duğıı hâkim tarafından kabul ve tenfiz olunmıyacaktır. 

Madde 5 — Miktarı muhammeni yinmi bin kuruşu mütecaviz olan 
terekenin masarifi terekeden tesviye olunmak üzere yevm ve mahalli 
müzayede gazetelerle ve vesaiti saire ile îlân ettirilecek ve yüz hin ku
rusa baliğ olacak terekelerde ahkamı nizamiyenin hüsnü ifasına ne-
taret etmek re muhalifi nisam bir hal vukubulursa Dersaadet'te Meo 
Kai tdarei Emvali Eytama ve tafrada meclis! idareye resmen hbarı keyfi ret 
•flemek •öaece Dersaadet'te Meclisi îdarei Emvali Eytamca vukubulaoak 
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intihap üzerine tarafı Meşihatten ve taşrada mecal isi idtjrenin tenarp 
ve karariyle birer memur tâyin edilecektir. 

Madde 6 — iDördüneü maddede beyan olunan ruhsatnameyi kâ
mil olan kâtip refakatinde bulunan muhzır ve saireyi bilistishap ma
halli terekeye vardıku mahkemeye mahsus olmak üzere kuruş ve cinsi 
eşya ve esamii müşteri ve eşyayı ayniye ile senedat ve mülâhazatı şamil 
tanzim olunacak matbu defterin sahifed mahnısasma evvelâ mütevef
fanın isim ve şöhret ve memuriyet ve rütbe ve sanatını ve hâmil ol
duğu nişanını ve mahlli vefatını ve vârisi mâruf ve mârufesinin ve ve-
resei kibar ve vekiii müsecceli şer'iîerinin ve evliya ve evsiyanın isim
leriyle talep ve iltimaslarını ve veresede gaip ve gaibe bulunduğu halde 
hissesini ba marifeti şer'i şerif bey'e veya vekili müseccelinin huzuruna 
değin emaneten hıfza memur olan Dersaadet'te Beytülmal ve taşrada 
Eytam Müdürlerinin veya vekili şer'iîerinin isimleriyle kezalik talep 
ve iltimasım tahrir ve tarih vaz'ıyle huzuru lâzım olan ve müteveffanın 
veresesini tarif ve inhisarı veraseti ihbar eden zevatın isimlerini derç 
ve beyan ve zevatı mumaileyhime mza ve tahtım ettirdikten sonra işbu 
defter mucibince Hazine fiatiyle müzayedeye iptidai ve satılacak eşya 
kaç kuruşta takarrür ederse semeninin tmktn saÜfülbeyan defterin ha* 
nei mahsusuna kaydedilecektir. 

Madde 7 — Terekenin tahririne mübaşeret olunmamdan evvel mü
teveffanın düyunu kesiresi olup olmadığı vereseden ve sair erbabı vukuf" 
tan tahkik olunarak düyunu kesiresi olmadığı halde terekesi bilmüsayede 
peşin akçe ile satılacak vereseden biri bissei muhammenesinden fazla eşya. 
almak isterse peşin akçe ile alacaktır. Müteveffanın düyunu kesiresi 
olduğu tahakkuk eyledikte rrıütesariülfesat olan eşya siyle hayvanat gibi 
masarif ve meunete muhtaç olan emvali evvelemirde peşin akçe ile 
satılarak emval ve eşyayı sairesi müemmen bir mahalde ve tahtı tah-
timde hıfzohınacak ve mahkemece icabına göre bir müddet tayiniyle 
dâyinler isbatı deynetmek üzere celp ve davet olunacaktır. Müddeti 
muayyenei mezkûre zarfında isbatı düyun olunduktan sonra hıfzoîunan 
emval ve eşyası kezalik bil müzayede bey'olunup dâyinler •emeni dü
yunu müsbiteîerine mahsup olunmak üzere terekeden istifa edebilecek
leri miktarı muhammene göre mal iştira edebileceklerdir, Terekenin 
garameti tahakkuk ettiği halde terekeden garameten hisselerine isabet 
edecek miktardan fazlasını eda etmek üzere keyfiyet tereke defterine 
şerh ve işaret olunarak dâyinlere tahtiro ettirilecektir. Müddeti muay
yenei mezkûre zarfında dâyin mahkemeye müracaat ermediği halde 
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terekenin sureti tahrir ve füruhtuna dair olan itirazatına havalei sem'i 
i t ibar olunmayıp iddia edeceği mebaliğ hakkımda' muamelei nruktanrei 
aer'iye icra olunacak ve tereke tahririne memur olan ketebe ve hademe 
terekeden müzayede olunan emvalden bizzat veya bilvasıta hafiyen ve 
celiyen b i r şey mubayaa edemeyeceklerdir. Terekeyi tahrir eden ma-
hakimi şer*iye memurin ve ketebe ve hademesi müteveffanın eytamına 
mürttakil ve mevrus olan mülk ve vakıf mezil ve akarı dahil hissedar 
veyahut hakkı « u f a l a n olmadığı halde iştira ve teferruğdan memnu
durlar. 

'Madde 8 — Terekelerde zırh ur eden mücevherat ve kütüp gibi te
reke mahallinde satılmayıp Dersaadet'te IKuyumcu ve Saha f Çarsıla-
riyle Bedestende ve taşralarda dahi çarşı ve pazarlarda füruht olu
nacaktır. 

Madde 9 — Terekede zuhur eden nukut ve senedat ve eşyayı ay
niye ve emanatın cins r e miktarları defterin hanei mahsuslarına tahrir 
r e satılan eşyanın semeni kabzolunmuş ise makbuz idüğü veyahut ve* 
rese ve tâyinlere yedinci maddeye tevfikan satılmış ise isminin tereke 
defterinde o eşyanın hizasına kayıt ve işaret olunup o gün müzayedenin 
hitamında esmanı terekeden fcabzolunan mebal iğ ve zimemat Lcmalen 
tahrir ve terekenin tahririne menrur olunanlarla verese ve evliya ve 
evsiya veyahut vekili müaecceli ser ' i leri taraflarından tasdik ve imza 
veya tahtim olunacak ve verese ve dâyin zimmetlerinin miktarını mit-
beyyin birer senet vereceklerdir. Metrukât içinde eshamı umumiye gibi 
evrakı naktİye bulunursa füruhtu mucibi [menfaat olduğu ıDersaadet'te 
Meclisi îdarei Emvali Eytamca ve taşrada mecal isi idarece tebeyyün 
ve tahakkuk eden bir zamanda piyasa mucibince satı larak nakte tahvil 
olunacaktır ve yetmiş üçüncü madde mucibince kabza memur olan zat 
esmanı terekeden kahzolunan mebaliğ ile nukut ve senedat ve eşyayı 
ayniye ve emanatı ve dâyin ve vereseden alınan makbuz senedsUnı 
ahzeylediğİne dair defteri mühürliyecektir. 

Madde 10 — Satı lan eşyanın eamaniyle eşyayı ayniyeyi ve dâyin 
ile vereseden alınan senetleri Dersaadet'te yetmiş üçüncü madde mu

cibince kefillimuhzırlar ve taşrada Eytam müdürleri veya taraflarından 
gönderecekleri memurlar kabzeditp maddei mezkûre mucibince sandık 
eminine teslim ve taşrada eytam »andığına vaz'olunarak olbapta san
dık emininden ve Eytam müdürlerinden alınacak makbuz ilmühaberini 
terekenin kâtip ve muhzırı tereke defteriyle hâkimüşşer'a bi l i rae mührü 
reamisiyle tasd:k ve tahtim.edilecek ve tahririne ruhsat verilen terekât 



icmalinin kayıtları tesviye olup olunmadığına ve kabzolunan esmanı 
tereke ile eşyayı ayniyenin memuruna günü gününe tealim ettirilmesine 
ve yolsuz muamele cereyan etmemesine mütemadiyen niikkâm tarafın
dan dikkat ve itina olunacaktır. (Mucibi tahrir zanniyle tahririne ruh
satname verilen tereke mucibi tahrir olmadığı veya diğer mahkemeden 
lüzumu tahriri tahakkuk ettiği halde zikrolunan ruhsatname kat'edilen 
mahallîne raptîle cereyanı muamele şerh verilerek hûkkera tarafından 
bittahtim iptal edilecektir. 

Madde U — Müteveffanın deyni emlâki sırfai gayri menkuleye 
sirayet ettikte eğer emlaki müteaddit ise alettahmm deyne kifayet ede
cek miktarı kifayet etmediği halde cümlesi müzayedeye çıkarıdır. Müza
yedeye çıkarılan emlâkin mahal ve cins ve miktarı zira ve hududu 
müzayede pusulasına tahrir olunup müzayedeye iştirak edenler yüzde 
on nispetinde pey akçesini tellâllar vasıtasiyle Dersaadet'te Sandık Emi
nine ve taşrada Eytam Müdürlerine teslim île makbuz ilmühaberlerini 
alırlar. Müaayede nihayet üç avda hitam bulur. Bu müddet zarfında 
masarifi terekeden tesviye olunmak üzere üç defa gazetelerle ve icazete 
olmıyan mahallerde vesaiti sairei mümküne ile ilân olunur ve müddeti 
mezkûre zarfında rağbatı nâsın inkıtamda takarrür eden semen ve be* 
deli tereke esmanına zammolunmak üzere Dersaadet'te Sandık Eminine 
ve taşrada Eytam Müdürlerine teslim ve olbap'taki makbuz ilmühaberi 
tasdik ve ita olunduktan sonra muamele i bey*u ferağ icra olunur. 

Madde 12 — Mevaddı sabıka ahkâmına tevfikan terekenin arkası 
ahndscta verese ve dâyinler beyninde berveçhi âti taksim muamelesi 
İcra olunur. Şöyle ki terekeyi tahrire memur olan kâtîp tereke kaydının 
zirine berveçhi müfredat veresei sigar ve kibara ait hisesj irsiyeyi ve 
deynolduğu surette (tâyinlerin esamisiyle sabit olan' deynlerin miktarını 
ve tereke garim ise asıl deyn ile beraber garametan hisselerine isabet 
eden miktarı tahrir ile hakimûsşer'a biîirae usulüne muvafık o.Wugu 
halde veresei kibar ve dfiyinler veya vekili ser'ileri bilesale ve bilve-
kale matlubatını kSmilen kabzeylediğini mös'ir mahkemece tanzim olu
nacak senet kendilerine imza ve tahtim ve imza eylemi yen ve mührü 
dahi olmıyan bar işareti mahsusalanrü vaz ve hazır bulunanlardan iki 
kişiye tasdik ettirdikten ve senedin zirine kay&na muvafak orduğu te
reke kâtibiyle hâkim taraflarından tasdik ve tahtim okındcfctarı sonra 
Dersaadet'te Eytam Muhasebesince muamelei K ı i m c bil ifa Eytam Mü
düriyetinden verile işaretf vaz'edilerek mezkûr senet Sandık Emmine 
ita ve havi olduğu mebaHğ sandıktan abaolunacak ve taşrada mezkûr 
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•senet Eytam Müdürüne ibraz olunarak havi olduğu miktar eytam sandı
ğından alınacaktır. Bundan sonra he r biri tereke defterinde muharrer 
olan hissei irsiye ve matluplarını tamamen istifa ettiklerine dair mez
kûr tereke defterinin zirini imza ve tahtım ve huzuru hâkimde ikrar 
ederek zaptın zeyli iblâkim tarafından tasdik olunur. 

Madde 13 — Veresei s igarın hissei irsiyeleri bin beş yüz kuruştan 
dun olup da sigarın dahî başka malları veyahut irat ve akar veya de-
vairi Devletten muhassas maaşları olmadığı halde veli veya vasileri 
talebederlerse maddei sabıka hükmüne tevfikan senet ahziyle yedlerine 
teslim olunur ve nafakalarına sarfolunmak üzere izin verilir ve talep 
etmedikleri veyahut hissei mezküre bu miktardan fazla olduğu 1 takdirde 
mevaddı âtiyede beyan olunacağı veçhile irbah olunmak üzere nakten 
ve on sekizinci madde mucibince emllâk kiralarını ve zimemi nâsta olan 
matlubabtan vürut edecek hissei s igan mübeyyin mahakimi şer'iyeden 
verilecek ilmühaber Dersaaded'te Eytam Mubasebesince taşrada Eytam 
Müdürlerince muamelâtı kuyudiye badelifa hitamı muamelede otuz bİ* 
rinci madde mucibince hissei eytam bi r torba der un una vaz ve üzerine 
yafta ve numara ve tarih ve derumma zikrolunan ilmühaber vaz kılı
narak Eytam İdaresinde mevcut kasalar derununda hıfzedilecek ve hissei 
aigarın sureti hıfzı Dersaadet'te Sandık Emini ve taşrada Eytam Mü
dürleri taraflarından tereke defteri zirİne tasdikan kayıt ve tahtım ve 
hdsesi sigarın miktarını havi veli veya evsıya yedlerine Eytam Müdürleri 
tarafından bir kıta cüzdan ita olunacaktır, t şbu Nizamname ahkâmına 
tevfikan emvali eytamın sureti idaresi tahtı teminde bulunmak ve mua
melâtı vakıası duçarı müşkülat o lmamak ve tevhidi hesap edilmek üzere 
emvali mevoudenin idaresi zımnında evliya ve evsıya taraflarından 
Dersaadet'te idane memur l a n ve taşrada Eytam Müdürleri tevkil olu
nacak ve lüzumunda eytam için akar işt ira ve teferruğu enfa i düğü in-
deşşer' tahakkuk ederse akar iştira ve teferruğu mücaz olacaktır . 

Madde 14 — Müteveffamın deyni emlâki sırfai ıgayrimenkuleye 
sirayet etmeyip veresesine mevrus ve uhdesinde bulunan akaratı mev-
kufe hakkı intikale nail o lan veresei sigar ve k ibanna intikal ettikte 
veresei kibar bu veçhile malik ve mutasarrıf olduklan akarı keyfe ma-
yeşa temellük ve tasarruf ederler. Veresei sigara mevrus ve müntakil 
akarata nazar olunur. E ğ e r bskası s igar haklarında nafi ve müfit ise 
ipka değilse müsevvegatı şer'iyeden birinin tahakkukunda on birinci mad
de ahkâmına tevfikan bilmüzayede semen ve bedeli misi l ler iyle âhara 



bey ve semen ve bedelleri hakkında on üçüncü madde mucibince mua
mele olunur. 

Madde 15 — Ebniye ve hayvanat ve çift ve bağ ve emlâki saire 
ve bunlara tabaiyetle ziraat ve heraset edilen ve arazii emiriyeyi şarair 
olan heyeti mecmua ki beynennas çiftlik tâbir olunur. Bu makule irsen 
eytam uhdesinde bulunacak çiftliklerin kıymeti muhammenesi itibariyle 
emvali eytam1 senevi yüzde hesabiyle ilzajn olunacak nemanın sülaüne 
muadil demirbaş kaidesi üzere yani emval ve hayvanatı mevcudesinden 
telef olanları yerine konulmak şartiyle icarı kabil olduğu takdirce 
eytavnn yirmi yaşını ikmal edincîye kadar kemaktân uhdelerinde ipka 
kılınacaktır. 

Madde 16 — Bu makule çiftliklerde bulunan emvalin ekseri men
kul ât kabilinden olup da emlâk bakiyesi şöyle bir kaç hane ve saman
lıktan ibaret o larak bunların harabiyetinden terettüp edecek zarar 
arazinin cesametine nazaran pek cüz'i ise hemen menkulât füruht olu
narak arazisi her ne miktar icare ile olursa olsun ya umu men yahut 
parça parça icar i le kezalik eytam uhdelerinde ipka olunacaktır. 

Madde 17 — Eğer çiftliklerin emvali ıgayrimenkulesi bağ ve bah
çe ve değirmen ve ebniyeİ cesime (gibi kıymetli olarak harap olmaların
dan eytama hasarı külli terettüp edeceği bi garez erbabı vukuf şaha» 
detleriyîe şer'an sabit olur ve akan mezkûra tabaiyetle ziraat ve heraset 
olunan arazi i le heyeti mecmuasının kıymeti muhammenesi ne nazaran 
idare ve icar edildiği halde senevi yüzde üç varidat vermiyeceği tahak
kuk ederse o vakit mecmuunun bilmüzayede füruhtiyle Defterhanei Â-
mireye vürut edecek hüccet ve mazbata mucibince satılmış olan emlâke 
tebaiyetle arazisinin ferağına dahi me&ağ gösterilecektir. 

Madde '18 — Müteveffadan evlâdı silganna irsen ve âdiyen intikal 
edip şayian İpka olunan afcaratı memlûke ve mevkufe ile onlardan alı
nacak kiralar ve müteveffanın hayatında zimemi nâsta alacağı olup da 
henüz tahsil olunamıyan mebaliğ tereke defterine ve defteri kassam 
zeyline müfredat veçhile terkim olunacaktır. V e bu makule verese uh
desinde ipka olunan akarattan resmi kısmet ve .tellaliye ve saire alın-
mıyacağı gibi zimematı mezkûreden tahsilat vukubulmadıkça resmi 
kısmet ve kaydiye dahi alınmıyacaktır. Fakat bu nrisillû zimematm veli 
ve vasileri ma rif erleriyle tahsil ettirilmesine ve ledeliktiza mahakimi 
a idesinde ikamei dâva ile tahtı hükme alınarak tahsiline Dersaadet ve 
taşra Eytam Müdürleri caribinden ihtimam olunacak ve veli ve vasiler 
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takibi dâva etmedikleri ve vekil dahi göndermedikleri veya taşrada 
bulundukları Ihalde 'Eytam Müdürleri tarafından verilecek müzekkere 
üzerine hükkâmüşeri tarafından lİecllİttahsil bir vasi tayiniyle takibi 
dâva ettirilecektir. 

Madde 19 — Sigar uhdelerine intikal edecek akaratı mevkufenin 
mecalİsi eytamca tensibolunduğu halde tevsii intikal ettirilmesi mec
buridir. 

Madde 20 — Veresesinde gaip oluduğu halde vefat edenlerin tere
keleri al tmış birinci ve altmış ikinci maddelerde beyan kılındığı veçhile 
Evkafı Hümayun ve Maliye (Beytülmal Kassamlıklarmdan tahrir ve 
muamelatı lâzimesi icra kılınarak vârisi ıgaip hisseleri emvali eytam 
misillû ayrı ayrı torbalar derununda beytülmal idarelerinde ve taşrada 
eytam sandıklarında, hıfzedilecek ve beş seneye kadar vasi veya vekili 
şer'ileri vürut edip ispatı veraset ederse usulü meşruasına tevfikan 
mahkemei şer'iyeden tanzim olunacak ilâm üzerine Eytam Müdüründen 
hissei irsiyesini istifa eyliyecek ve vereceği makbuz senedi Eytam San
dığında hıfzedilecek ve bizzat mahalline azimet veya vekil' -gönderme
yi pte hissei irsiyesinin mahallinden bil celp tarafına teslimini talep 
eden vârisi gaibin ıDersaadet'te Evkafı Hümayun ve Maliye Beytülmal 
Kassamlıklarında ve taşrada mensubulduğu mahkemei şer'iyede vera
setini ispat ederek murisinin terekesini tahrir eden mahkemei şer'iye 
ile ispatı veraset ettiği mahkeme beyninde muhabere icra ve vâris ga
ibin hissei irsiyesi talep eden mahkemei şer'iyeye irsal olunarak usul 
ve kavaidi şer'iyesine tevfikan hissei gaip sahibine teslim ve makbuz 
ilmühaberi mahall î mahkemei şer'iyesine isbal olunacaktır. Bu müddet 
zarfında sahibi zuhur etmiyen hissei ıgairp cetvellere i thalen Hazinei 
Cel i lere irsal kılınmak üzere mal memurlarına teslim olunarak alına-
cak makbuz senedi kezalik Eytam Sandığınca hıfzedilecek ve şu halde 
tahriri terekeden beş sene sonra vârisi gaip veya vasi veya vekili şer'isi 
vürut edip usulü meşruasına tevfikan ispatı veraset ederse hukuku irsi
yesinin istifası için Maliye Hazinesine müracaat edecektir. 

Madde 21 — Tebaai gayri mütslime terekeleri hakkındaki 7 sa-
fer 1278 ve 22 kânunusani Iİ306 tarihli tezakiri sâmiye ahkâmı kema-
fissabık mer'idir. 

Madde 02 — Terekenin tahrir ve taksimi badelİcra nihayet -on beş 
gün zarfında defteri kassamını bittanzim Eytam Müdürlüğüne ibraz ve 
irae ve muamelei kaydiyesi icra olunarak hiikkâmın muvazzaf olmadığı 
mahallerde harcı kısmet memuru tarafından verilecek senedi makbuz 
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üzerine esman terekeden bilifraz harç memuruna tevdii edilip doksan 
-dokuzuncu maddede gösterildiği üzere ashabına verilir ve hükkâmın 
muvazzaf olduğu yerlerde kezalifc ba senet mal sandığına ve tellaliye 
ve kaydiyesi ashabına bitteslim resmi kısmetin ahzolunduğu defteri 
kassam zahrrna memurları tarafından İşaret olunarak hükkâm tarafın
dan kayda bilhavale kayıt ve mukabele olunduktan sonra tahtim olunur. 
Ancak verese kibar olup da bunlardan birinin talebi üzerine tahrir olu
nan terekeye ait harç yalnız talibi tahrir olan veresenin hissesinden 
istifa olunur. 

Madde 23 — Dersaadet'te kara ntinahan el erden kısmet mahkeme
siyle Evkafı Hümayun ve Maliye Beytülmal Kassamlıklarına ve Üskü
dar Niyabetine her ıgün vefat edenlerin mahalli ikameti eriyle esamisini 
mübeyyin birer defter gönderilecek ve taşrada hükümeti mahalliyenin 
en evvel (istihbar ettiği mahalden kezalik her gün mensuboldukları ma-
hakimi şer'iyeye birer defter gönderilecek ve Dersaadet'te eimme ve 
papas ve hahamlar ve han odabaşı l a n vefat vukuunda karantinahaneye 
gönderecekleri ihbarnameleri iki nüsha olarak bittanzim birer nüshasını 
nihayet yirmi dört saate kadar mensup oldukları mahakimi şer'iyeye 
tevdi edeceklerdir. İşbu ihbarnamelerden bir gûna harç alınmıyacak 
ve bunlar pul resminden de muaf tutulacaktır. 

Madde 24 — Yirmi üçüncü madde ahkâmına riayet etmiyen eim
me ve muhtaran i l e papas ve hahamlar ve han odabasılarından Ceza 
Kanunnamei Hümayununun yüz elli dördüncü maddesine tevfikan bir 
beyaz beşlikten beş beyaz beşliğe kadar cezayı nakdî alınır. 

ÎKÎNGÎ F A S I L 

Dersaadet Eylfam Müdüriyeti veSaifine ve bilûmum emvali eytamın 
tevhidi hesabafoyle tenmiye 've hıfzı için teşkil olunan 

sandık muamelâtına dairdir 

Madde 25 — Dersaadet'te bulunan eytam emvalini kabz ve hıfzile 
irbah ve tenmiyesine ve eytamın infak ve iaşesine müteallik muamelâtı 
ifa ve taşra eytam sandıkları hesaba tını işbu Nizamname ahkâmına tev
fikan rüyet etmek için Dersaadet'te münhasıran Makamı Meşihatin 
tahtı nezaretinde olmak üzere bir müdüriyet tesis ve Emvali Eytam 
t da re ve îdanat Sandığı namiyle bir sandık teşkil olunur. 

Madde 26 — ıDersaadet Eytam Müdüriyeti Makamı Meşihatten 
bi!im.:hap vâki olacak arz ve istizan üzerine ha iradei seniye ricali il-
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ımiyeden b i r zata ihale olunacak ve maiyetinde bir muaıvin bulunacaktır. 
Dersaadet Eytam {Müdürü idanatm takrirlerini istimaa otua birinci 
madde mucibince mezundur. 

(Madde 27 — Dersaadet Eytam İMüdürü maiyetinde umuru tahri
riye ve muamelâtı kaydiyeyi ifa için bir başkâtip ve muavini ve bir 
mukayyit ve Dersaadet ve taşra emval ve eytam umuru hesabiyesini 
rüyet ve iktiza eden muamelâtı hesabiyeyi tanzim etmek üzere b i r mu
hasebeciyle icabı kadar muhasebe kâtibi ve tereloât ve saireden ve müs-
takrazatı IHazine nemalarından sandığa vürut eden akçeleri kabz ve 
hıfıa ve ashabına ita eylemek üzere bir sandık emini ve bir muavini 
ve bir yevmiye kâtibi ve idanat i le müteferriatı sairesini iıcra için ika 
idane memuru ve iki idane kâtibi ve Dersaadet ve taşra mahakkm 
şer'iyesiyle Eytam Müdüriyetlerinden vürut edeck icmali terekât ve 
muhasebe defterlerini tetkik ve defatiri mahsusalarına kayıt ve sinini 
sabıka defterleriyle mukabele edip muvazenelerine bakmak için iki mü
meyyiz ve emvali eytam ribih roulzemleriyle iratlarını bittahsil sandığa 
teslim etmek için beş tahsildar ve b i r sertahsiJdar ve bir muhammin ve 
odacı ve hademe bulunacak ve indelicap Meclisi İdarei Emvali Eylamın 
tensibi ve Makamı Meşİhartân reyiyle memurini mumaileyhimin tezyit 
ve takliii caiz olacaktır ve bunlara muayyen olan aidattan başka b i r şey 
verili nriyecektir. 

Madde 28 — Maddeİ sabıkada beyan olunan muhasebeci ve san
dık emini ve muavinleri ve idane memurları ve muhammin ve tahsil
darlar ve hademe usulüne tevfikan kefaleti kaviyeye raptolunacağı mİ-
sillû kefaleti müteselsile hakkındaki fermanı âli mucibince ayrı ayrı 
kefaleti müteselsileyede rapdedilecek ve bunların kefalet senetleri tasdik 
kılındıktan sonra Meclisi İdarei Emvali Eytamda hıfzile usulüne 'tevfi
kan altı ayda bir kere küfelâ yoklanacaktır. 

Madde 2° — Balâda z&roluntan .memurlar ile küf elanın iktödan 
malileri ve serveti zatileriyle kefaletlerinin derecatı Meclisi îdarei Ey
tamdan verilecek karar ve Makamı İMeşihatten taallûk edecek işareti 
al iye üzerine tâyin olunacak ve memurini mumaileyhimin uhdelerinde 
bulunan ve muahharen uhdelerine geçere bilcümle akar ve emlâk ku-
yuduna devam belediyece şerh verilerek (Makamı Meşihatten badelis-
tifsar bir i l işiği olmadığı hakkında cevap alınmadıkça âhara bey ve 
ferağ ve sair göna muamele ifa alunmıyacaktır. Memurini mumailey
himin kefaletleri derecei kifayede olmadığı bilâhare tahakkuk ederse 
bundan dolayı Meclisi îdarei Emval ve Eytam Heyeti mesul tutulacaktır. 
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Madde 30 — Elyevm Bedestende mevcut olan emval ve eytam san
dıkları birer birer celp ve kuşat olunarak numara sırasiyle mevcudu 
fbittadat nukut ve mücevherat ve merhunat ve saire Eytam Muıhase-
besince hangi tereke ve yetimin malı olduğu sarahaten defatiri mah-
susasına kaydedildikten ve başka başka torbalara vazolunduktan sonTa 
lüzumu kadar kasalar denmuna nakdi i l e müemmen bir mahalde hıfzedi
lecek ve bu kasaların anahtarları sandık emini nezdinde bulunacağın
dan kasaların üzerleri Eytam Müdürü ve muhasebeci ve sandık emini 
tarafından müştereken tahtam olunacaktır. 

Madde 34. — Eytam müdüriyle muavini terekât ve saireden mü* 
düriyete vürut eden akçelerin ve mücevherat mak-ilesi rehinlerle tah
min pusulalarının ve rehin ve istiğlâl olunan akar ve gedİkâün senet
leriyle keşif pusulalarının ve tereklâta mütaallik sair zikıyem eşyanın 
defatiri mahsusasına kayıt i le kasalara vazVlunup olunmadığına ve 
nukutu mevkufe ve emvali eytamdan istidana etmek istiyenlerin vere
cekleri rehinlerin veya vefaen ferağ edecekleri tevsii intikalli akarat 
ve nizamlı gedikâtın kıymet ve bedeli hakikileri kırk beşinci maddede 
muayyen olan miktara muvafık olup olmadığına ve küfe lanın kuvvei 
maliyeleri derecei kafiyede bulunup bulunmadığına ve emvali eytam 
nemalariyle akarları ücretlerinin ve iHazinei Celi lc müstakrazatı nema
larının mah bemah sertasildar ve maiyeti marifetiyle tahsil kılınarak 
kasaya teslim ve eytamın evliya ve evsıyasına ve mütevellilere verilmesi 
lâzımgelen mebaliğin ita kılınıp kılınmadığına ve müstakmzatı Hazine 
nemalarının usulü veçhile ashabına öf a olunmasına ve müddeti ida-
neleri hitam bulan akçelerin idaneleri tecdit edilmesine veyahut med
yunlardan veya kefillerinden bittahsil kasaya konulmasına ve tanzimi 
lâzımgelen defatiri kassam ve sair vesaiki şer'iyenin vaktiyle tanzim 
olunmasına ve maiyetinde bulunan bilûmum memurinin vazifelerini 
bermucibi nizam ifa edip etmediklerine dikkat ve nezaret ederek nok
san olan cihetleri ikmal ve ıslah ettirmek ve müdüriyetçe lüzum görü
nen ve eytam haklarında nafi bulunan şeyleri dahi tezekkür ve maiyet 
memurlarında suiihal ve tekâsül gördüğü anda* bittahkik Meclisi 1da re i 
Emval i Eytama ba müzekkere beyan etmekle mükellef olacaklardır. 

Madde 32 — Eytam Müdüriyetine havale olunan evrak ve müsted'i-
yarın İcabatı nihayet bir hafta zarfında tahriren beyan orunaoak ve 
bir gûna işkal Tukuunda Meclisi İdarei Emvalî Eytama lürumu havale
sini göstererek Meclis i meşkûrca verilecek karara göre muktesast icra 
•hın&oakUr. 
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Madde 33 —* Dersaadet Eytam Müdüriyeti nezdi-nde bulunacak 
eytam muhasebecisi yevmiye makbuza t ve medfuatı ve terekâtm nukut 
ve zimem ve eşyayı ayniyesini kayıt ve tahrir ve kasaya girecek ve çir 
kaçak akçeler hakkında deveran edecek evrakın muamelâtı kaydiye ve 
hesabiyesini icra ve kuyuduna muvafık olup olmadığını imha eyliyecek 
ve ittihazı l&zımgeren defatiri tanzim ve Divanı Muhasebat ve Meclisi 
Idarei Emvali 'Eytama itası lâzımgelen hesabı İta edecek ve her akşam 
sandık emininin defteriyle yevmiye defterini tetkik ve kendi defterine 
muvafık gördüğü halde tasdik edip eytamın muhasebeleri rüyet olun
dukta defatiri asliyelerine muvafık olup olmadığını tetkik edecek ve 
maiyetinde bulunan ketebeyi tensibettiği veçhile istihdam eyliyecek 
ve Eytam Müdüriyetince cereyan eden bilcümle muamelâtı vakıadan ve 
Hazmei Celile müstakrazat nemaları umuru hesabiyesinden dahi müsta-
kıllen mesul olacaktır. 

Madde 34 — Sandık emini terekâtm ve emval ve eytam ve Hazinei 
Celile müstakrazatı nemalarından ve akara t bede'Iâtiyle hini müzaye
dede teslim olunan pey akçalarının muhasebece muamelei lâzimesi ba-
delicra ahzü kabz ve yevmiye kâtibi marifetiyle yevmiye defterine 
kaydettirdikten sonra kasalarda hıfzedecektir ve terekenin hini taksi
minde veya İdane icrasında ve muamelâtı saİrede ret ve itası iktiza ede
cek ve mah bemah müstakrazat Hazine nemalarından verilecek mebalîği 
ashabına ita ve muhasebece muamelei Jâzicne ifa ve müdİriyetten tasdik 
edilmiş olan senedat ve kuponları ahiz ve hıfzedecek ve her akşam kendi 
nezdinde bulunan yevmiye defterini muharebe defteriyle mukabele ve 
muhasebeciye tasdik ettirip kendi dahi muhasebe yevmiye defterini tas
dik edecektir. Kasanın bilcümle zayiatından sandık emini ile muavini 
mesul ve zâmındırlar. 

Madde 35 — İdame memurları kırk altıncı madde mucibince idane 
olunacak akçanın hini idanesinde hazır bulunacak ve müddeti idane 
hitamında medyun veya kefillerine ellinci madde mucibince ihbarname 
göderilmesini ve edayı deyin etmeyenlerin rehinlerinin satılmasını Ey
tam Müdüriyetinden talep edecek ve davaya hacet messettiği halde ait 
olduğu mahkemeİ şer'iyeye müracaatla medyun veya kefili aleyhine 
ikamei dâva ederek alacağı ilâmı şer'iyi memurini icraiye vasıtasiyle 
tenfia ettirecektir. 

Madde 36 —• İdane kâtipleri yedlerinde bulunan idanat zabıt ceride
lerine kırk altıncı madde mucibince icra olunacak idanenin zaptı ve 
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medyun ve küfelâsı tarafından verilecek senedi ve rehin akara! ve gedi-
kât kabilinden olduğu halde rehin veya ferağı bilvefa muamelesinin 
icrası için devairi belediyeye irsali lâzımgelen ilmühaberleri tanzim ve 
idanenin icrasını mütaakıp idane hüccetlerini tahrir ederek badettahtiny 
idane memurlarına ita ve teslim edeceklerdir. 

Madde 37 — Mümeyyizler seksen ve seksen birinci maddelerde be
yan olunduğu veçhile Dersaadet ve taşra «ıahakimi şer'i yesin den vuru t 
edecek icmali terekât defterieriyle sâl muhasebe defterlerini tetkik ve 
defatiri mahsusasına kayıt ve. muhasebeci tarafından verilecek talimat 
üzerine hareket edeceklerdir. 

Madde 38 — Sertahsildar İle maiyetinde bulunan tahsildarlar me-
vaddı sabıka ahkâmına tevfikan tahsili kendilerine havale olunan akça
ları vakit ve zamaniyle bİttahsil eytam kasasına teslime gayret ve ikdam 
eyliyeceklerdir. Bunlar ifayı vazifede bir gûna müşkilâta tesadüf edip te 
tesviye! maslahat veya tahsilat teehhür edecek olur ise Eytam Müdüri
yetine resmen İhbar ederek Müdüriyetçe dahi ba müzekkere icabı icra 
kılınacaktır. 

Madde 39 — Muhammin rehin verilecek menkulâtı tahmin edecek 
ve olbapta .tanzim edeceği tahmin pusul asiyle Eytam Müdüriyetine irae 
eyliyecek ve esnayı tahminde fesadı tahakkuk eder ise terettüp eyliyecek 
zarar ve ziyan muhammine tazmin ettirildikten sonra hakkında lâzım
gelen muamelei kanuniye ifa olunacaktır. 

Madde 40 — Emvali eytamdan her ne suretle olur ise olsun tedi
yesi lâzım/gelen mebaliğ hakkında Eytam Müdürü daM hazır olduğu 
halde eytam meclislerince bi'lmüzakere muamelei lâzime icra olunur. 

Madde 41 — Eytam müdürü İle maiyetinde bulunan memurin ve 
kelebe ve hademe eyyamı resmiyei tatiliyeden maada her gün altı saat 
mahalli memuriyetlerinde bulunmağa mecburdurlar. 

Madde 42 — Eytam müdürü ile maiyetinde bulunan memurin ve 
sair - maaşatı mu hassasa 1 arını onuncu fasılda beyan olunduğu veçhile 
tahsis olunan varidattan ahiz ve istifa eyliyecefcler ve varidat maaşafa 
kifayet etmediği surette beyinlerinde garameten taksim olunacak ve 
varidat fazla olduğu halde noksan kalan suhur maaşatı ikmal olunmak 
üzere hıfsolunacaktır ve masar i f atı müteferrika ve kırtasiye varidatı 
mefkureden tesviye edilecektir. 
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ÜÇÜNCÜ F A S I L 

Emvali eytamın keyfiyeti ida ne siyle nema ve resülmal ve ücurat 
ve sairenin sureti tahsiline dairdir. 

Madde 43 — Emval ve eytam 'için ilzam olunan nemalar müdayenatı 
umumiyede halen ve istikbalen karargir olmuş ve olacak miktara 
tabidir. 

Madde 44 — Emvali eytamdan istidane edecek olanlar kend: mal
ları olan mücevherat ve evanü si mü zer ile emlâki sırfayı terhin ve tüc
car la ahzü itası olan ve olmayan nizamlı vakıf gedik ve tevsii intikali 
icra edilmiş vakıf akar ve badelvefat temini deyin eden arazii emdriye 
ve tahsisat kabilinden olan arazii mevkufe gibi uhdelerindeki müsak
kafat ve müstagallâtı vefaen ferağ İle istidane edecekleri meblâğı temin 
ettikleri halde bilâ kefil idane muamelesi icra olunur. Fakat eytamın 
evliya ve evsıyası olp da veli ve vasileri oldukları yetimin malından is
tidane edecek olanlara nihayet on bin kuruşa ve bunların gayrı emvali 
eytamdan istidane edeceklere ancak beş bin kuruşa kadar yalnız üç 
nefer muteber ve musaddak kefil ile rehinsiz akça ikrazı cahizdir. Ke
fillerin Kefalet Nizamnamesi ahkâmına tevfikan iktidarı malileri hak
kında tanzim olunacak matbu kefaletname (Dersaadet'te Eytam Müdüri
yeti Heyeti tarafından ve taşrada eytam meclisleri ve hükkâmüşşeri 
caniplerinden tetkik olunduktan sonra derecei kifayede görüldüğü halde 
kabul ve tasdik kılınacak ve mekfulün anh medyun bulunduğu müddetçe 
küfalanın onun hakkında tekrar kefaleti kabul olunmayacaktır. 

Madde 15 — Emvali eytamdan istidane edecek zat istidane edeceği 
akçanın miktarını ve vereceği rehin ve kefil leri (Dersaadet'te Eytam Mü-
dirİyeüne ve taşrada hük'kâmüşşer'a beyan eyliyecek ve verilecek rehin 
mücevherattan İse Dersaadet'te Eytam İdaresinde bulunacak muvazzaf 
muhammin ve taşrada ehli vukuf tarafından ve emlâki sırfe ve gedik 
ve tevsii intikali icra edilmiş müsakkafatı vakfiye ve arazii emİriye ve 

tahsisat kabilinden olan arazii mevkufe olduğu surette münadiler tara
fından keşif ve tahmin edilerek kıymet ve bedeli sahihini natık ibraz 
olunacak mühürlü pusla Dersaadet'te Eytam Müdürü ve taşrada hük-
Icâm canibinden tetkik ve emlâk ve akarın senedi hakanileri tatbik edil
dikten sonra müddeti idanede verilmesi lâıımgelen ribih dahil oluduğu 
•«İde rehinin kıymeti muhammen esinin sülüsanı nispetinde bir meblâğ 
ikraz edilecektir. Meblağı mezkûr emvali eytamdan kasaya ilk vazolu-
sasndan kifayet etmediği holde diğer maldan tarihi vazıları itibariyi* 
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ve sırasıyle Dersaadet'te idane memurları ve taşrada Eytam Müdürleri 
ve sırasıyle Dersaadet'te İdae memnurlan ve taşrada eytam müdürleri 
canibinden üç sene müddeîle ba devri şer'i idane edilir. Evliva ve evsi
nin istidane edecekleri mebaliğin nemaları eytamın nafalcai mukadde-
relerine karşılık olduğu halde eytamın yirmi yaşını ikmal ermeleri için 
lâzımgelen müddet hesap edilerek her neye baliğ olursa o müddetçe 
devir muamelesi icra olunur. Müddeti idanede iktiza eden ribİh ol-
seneler şuhuruna bittaksim her şehir gayetinde olşehre isabet edecek 
hisseİ nemayı eda eylemek üzere mukassatan ilzam ve tanzim olunacak 
senedi şer'i ye bu veçhile derç ve İmlâ kılınır. Emvali eytamın nenıasız 
bırakılmamasına idane memurlariyle evlam müdürleri tarafından mü
temadiyen dikkat ve itina olunacaktır. 

Madde 16 - - Maddei sabıka ahkâmına tevfikan idane ekerrîir etlikle 
Dersaadet Eytam Müdürü maiyetinde bulunacak idane kâ:ipleri ve taş
rada hâkimmüşşerİ tarafından tâyin edilecek kâtip müstedinin ismiyle pe
derinin ismini ve şöhretiyle mahalli ikamet ve sanatını ve terhin veva 
vefaerı beyi ve ferağ edeceği emval ve akarın cins ve nevi ve miktarını 
ve verecekleri kefillerin dahi İsim ve şöhretlerini ve mahalli İkamet ve 
sanatlarını ve muhammin ve erbabı vukuf tarafından verilecek tahmin 
puslalarının münderecatım ve verilen akça hsngi yetimin malından 

olup han*n velî ve <vasi ve idane memuru voya eytam müdürünün mari
fetiyle icra olunduğunu ve asıl mal ile nemadan zimmetine taallûk ede
cek «meblâğı müddeli hitamında medvun eda etmez ise rehin veya ve-
faen beyi ve ferağ eylediği şeyleri bilmüzavede semen ve bedeli misliyle 
âhara bey ve ferağa ve semen veva bedelinden devniıı; eda ve fazla
sını kendine ve mahlûl vukuunda canibi vakfa itaya Dersaadet'te idare 
memurlarını ve taşrada eytam müdüriyle diğer birini vekâleti devriye 
ile müstakîllen ve müteakiben tevkil eylediğini ve idane memurlarından 
her birine kendisinden veya kefillerinden talep ve dâvava mecburiyet ha
sıl olur ise verilmesi lâzıtngelen ihzariye ve harç ve ilâm ve rüsumu 
tahsil iye ve pul masarifi saireyi kendine müracaat etmek üzere mal
larından harç ve sarfa ve mürur eden evyam için teberru eylediği meb
lâğı edaye emreylediğini idanata mahsus zabıt ceridesine usulü şer'ivc 
ve talimatı mahsusası ahkâmına levfikan zabıt ve tahrir ile medyun ve 
küfelâya imza ve tahtitn etirecek ve eytam idarelerinde bulundurulacak 
itaya mahsus masraf çekinin açık mahallerini doldurup koçandan katet-
tikten ive medyuna İmza ve tahtım ettirdikten sonra eytam muhasebe-
since »muamelâtı lâzinıesi bilifa Dersaadet'te Eytam Müdiriyetinden ve 
taşrada lıükkâm taraflarından verile işareti tahrir olunarak rehin mü-
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cevherat gibi menkulât kabilinden ise tahmin puslasiyle beraber kasai 
mahsusuna vazolunduktan ve gedikât ve saire kabilinden olduğu halde 
berveçhi meşruh zaptın hitamını mütaakıp Dersaadet'te Eytam Müdü
riyetinden, taşrada hâkim tarafından verilecek ilmühaber üzerine ica-
beden mahalden vefaen beyi ve ferağ muamelesinin icrasiyle alınan se
netleri ve tahmin puslaları ve berminvali meşruh tanzim kılınacak 
masraf çeki kasaya teslim kılındıktan sonra istikraz olunan meblâğ Der
saadet'te ise idane memurları marifetler iyi e Eytam Müdürü huzurunda 
ve taşrada eytam müdürleri marifetiyle hâkimıüşşeri huzurunda müste-
dine ita ve takriri icra kılınarak zaptın ziri Dersaadet'te Eytam Müdürü 
ve taşrada hâkimüşşeri tarafından tasdik kılınacak ve işbu idane key
fiyeti indelicap mahalline memur irsaliyle icra olunacak ve idanatın 
icrasından nihayet on beş 'gün zarfında idane hücceti bittanzim Dersa
adet'te Eytam Müdürü inhasiyle kassam canibinden >ve taşrada hâki
müşşeri tarafından İmza ve tahdim olundukdan sonra kasa ve eytam 
sandıklarına vazedilecektir. 

Madde47 — idane olunan mebaliğin ribih mülzemleri otuz se
kizinci madde mucibince tahsildarlar vesatatiyle tahsil olunup kasaya 
vazolunacaktır. Tahsildarlar tahsil ettikleri mebaliğ için imzayı zâtile-
riyle mümza ve matbu makbuz ilmühaberini medyunlara ita ve kabzeyle 
dikleri meba'liği Dersaadet'te Eytam Muhasebesince ve taşrada eytam mü-
diriyetince defatiri mahsusasınacins ve neviy'le kaydettirdikten sonra ey
tam kasasına teslim edeceklerdir. Müstakrazat hazine nemaları dahi ah-
zine memur tahsildar marifetiyle Hazinenin havale eylediği mahalden 
kabzedilip kezaük bedelkayit sandık eminine teslim edilecektir. Ancak 
eytama devaıri Devletten muhaseas maaşat evliya ve evsıya tarafından 
kabzolunacak ve bu maaşatın nafakai mukaddereden fazlası kezalik 
eytam kasa ve sandıklarına vazedilecektir. 

Madde 48 — Eytam uhdesinde olup talibine icar olunacak akarat 
İcarı Akar Nizamnamesi ahkâmına tevfikan tanzim ve mukavelât mu
harrirliğine tasdik etirilecek bir kunturatoya raptolunur. iMüstecir Der
saadet'te Eytam Müdüriyetince, taşrada hükkâmüşşerimarifetiyle kefa
leti kaviyeye raptedilir. Akaratı müstecirenin ücuralı maddei sabıkada 
beyan olunan tahsildarlardan birinin namına kaydı ile bermucibi mu
kavele bİlistical tahsil ve sandık eminine teslim kılınacaktır. Tahsildar
ları olmıyan «ıahakrmi şer'iyede bu misi'Uû nema ve ücj ra t *ve saire 
eytam müdürleri marifetiyle tahsil kılınarak bilâ tehir eytam sandık
larına teslim olunacaktır. 
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Madde 49 — Yedinci maddede izah olunduğu veçhile verese ve 
dâyinin hini taksimi terekede fazla mehuzatı olduğu tahakkuk edip te 
edadan İmtina ettikleri ve ımaddeteyni sabrkateynde 'beyan olunan ne
malar İle ücıırat istihsal olunamayıp altı ay miktarı nema ve ücurat 
müstedin ve müstecirler zimmetlerinde teraküm edecek olur ise eytam 

müdürlerinin inha ve takrirleri hükkâm tarafından kabul ve tasdik ile 
ollbapta resmen İta olunacak müzekkere mündericatı sureti katiyede me
murini icraiye tarafından derhal infaz ve icra oilunacaktır. 

Madde 50 — Müddeti idane hitam bulmazdan bir ay evvel eytam 
müdürleri tarafından bir ihtarname irsaliyle tediyei deyin veyahut 
tecdidi idane edilmesi ve bu suretlere muvafakat olunmadığı halde 
müddetin hitamında rehinin satılacağı medyuna bildirilir. Eğer medyun 
tecdidi idaneye talip olur ise Dersaadet'te Eytam Müdiriyeti heyetince 
ve taşrada eytam meclislerince medyunun rehini ve kefilleri tecdit za
manında şayanı kabul görüldüğü ve medyun dahi zimmetinde teraküm 
eden nemayı kamilen tesviye eylediği halde tecdidi idane edilir. Eğer 
-medyun tecdi idaneye talip olmayıp da idanenin tecdidi memurları tara-
fmdan tensip olunmadığı surete lesviyei devin ettirilmesi ve edilmediği 
halde hitamı müddette relinin füruhtİyie tediyei deyin olunacağı kendi
sine bildirilir. Medyunun mahalli ikameti hâzırası 'meçhul olduğu veya
hut diyarı aharda bulunduğu surette hitamı vadede medyun gelip de 
tediyei deyin etmez ise rehnin füruhtiyle tesviyei deyin edileceği gazete 
ler ile veya vesaiti sairei miimkine ile ilân ettirilir ve bu bapta vuku-
'bulan masarif medyuna ait olur. 

Madde 51 — Vadcİ deynin inkızasından sonra nihayet bir aya 
kadar medyun veyahut küfelâsı gelip tediyei deyin etmedikleri halde 
berveçhiâti rehin müzayedeye vazolunur. ŞÖyleki medyunun rehni mü
cevherat ve evanii simü zer kaMinden ise Dersaadet'te kuyumcu çarşı
sında ve taşrada çarşı ve pazarlarda üç defa ayrı ayrı günlerde bilmü-
zayede Iher kaç kuruşa çıkar ise vekili fceyi tarafìndan füruht olunduk
tan ve gedikât ve akara t makalesinden olduğu halde on birinci enad-
dede beyan kılındığı veçhile müzayede pusulası bittanzim iktiza eden ma
hallerde nihayet iki ay nida ve müzayede olunarak üç defa gazetelerle 
ve gazete dlmıyan mahallerde vesaiti sairei mülakine ile ilân edilerek 
bey'e vekil olanlar tarafından beyi veya ferağ muamelesi icra kılındık
tan sonra bunların semen veya bedellerinden •masarifatı lâzime badel-
ifa mütebakisinden miktarı deyin usulüne tevfikan memurları mari
fetiyle eytam kasasına ve sandıklarına vazolunarak fazlaları hazır ise 
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medyuna ve rnahlûl ise üst tarafı canibi vakfa verilecek ve medyun ha
zır olmadığı halde vurudude kendisine ita kılınmak üzere emanet he
sabına bil'kayit ayrıca kasada, eytam sandıklarında hızolunacaktır. 
Medyun bilrıza tediyei deyin etmeyip de hukuku eytam hükmen istifa 

olunduğu takdirde hitamı vadeden1 itibaren tarihi istifaya kadar güze-
ran eden müddet için kabzolunacak nbhı kırk altıncı maddede beyan 

olunduğu1 üzere zabıt ceridesinde olan kaydı a'hire nazaran medyun te
berru etmiş olduğundan rıhhı mezkûr kendisinden istifa olunacaktır. 

Madde 52 — Yalnız kefaletle i da ne olunan mebarğin h ilamı müd
deti iâaneâp istfbsali zımnında Dersaadet'le idane m e ' i ı v . r İ E r ı n d a n biri
nin ive taşrada ev t em müdürlerinin talep ve iddiacı ü/crlnt* medvun 
veva küfelâdaıı tahsili için asıl mal veyahut nemadan lah«ili mütehaî-
tim olan miktarı meblâğ İptida ait olduğu mahkemei şerivc;'P tâyin edi
lerek tahsiline rey olunacak ve bu surete dair bir akça harç alınmıya-
rak idane hüccetleri zahrına yazılacak ımıktaz; İlâmları memur'!:: Irra-
iyev, tebliğ ve memurini mumailryhimce müdeîi isllnaf ve temyizden 
müstesna tutularak bilâ tehir mevkii İcraya vazedilecektir. Kdavı devnc 
mahkûm olan medyunîn ve küfelâ ifayı deyinden imtina sebebiyle 

hapsedildikleri halde evlam canibinden infak olumnıvacaktır. 

Madde r>'.\ İdane olunan enr.alden resülmale mahsuben ceste 
ce-te teslimat vukubuldukta müterakim neması o'.aıadığı sure'.te defalirî 
mahsusasına badelkayıL Dersaadet'te Eytam Muhasebesinden ve taşrada 
eytam müdürleri tarafından verilecek makbuz ilrnühaberivle kasa ve 
sandıklara teslim edilir ve tamamen eda olundukta kezal'k muamelei 
muktaziye biliera mebalİği müstedane tamamen kasaya ve sandıklara tes
lim kılındıktan ve idane hücceti Dersaadet'te Eytam Müdürü ve taşrada 
hıikkâm tarafından gör-ülüp kaydı terkin oluna devu ibaret olunduktan 
sonra usulü veçhile sicilli mahsusundan kaydı terkin ve merhunat med
yuna teslim edileceği gibi vefaen ferağ edilmiş olan akarat ve sairenin 
dahi fekki hakkında alelûsul ilmühaber tanzim ve ita edilecektir. 

D Ö H D ( ' \ C f F A S I L 

Eytamın iaşesine dairdir. 

Madde 51 — Eytamın nafaka ve kisve ve levazımı sairei zaruriyesi 
için malî nemasına ve akarat ücuratiyle devairi Devletten muhassas olan 
maaşına ve kaderi mârufa göre hükkâmüşşeri tarafından nafaka takdir 
olunarak bu bapta tanzim olunan nafaka hücceti eytam müdürlerine 
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hilirac defteri mahsusuna kaydolunduklan sonra takdir olunan nafa
kanın miktarını ve bu nafaka eytamın hangi varidatından olduğunu 
ve veli veya vasi ye vekillerinin ismivle hatemini havi matbu birer 
oafakai mukaddere koçanı tanzim ve mezkûr hüccetle beraber evliya 
vt* evsıyaya «veya vekili ^er'ilerine verilerek beher şehir «ayetinde ev-
tamın nafakai mukadderei şehriyeleri kasadan i:a kılınarak vp eğeı -

eytarnın naiakai mukaddereleri evliya ve evsıvamn istidane ettikleri 
r.ıebaliğ nemasından sarf ve tesviye edilecek ise im misiflıî evliya ve 
evsıya her sene «ayetinde eytam müdürlerine bilmiiracaa irat VT masraf 
veçlıilc muameleİ muktazive. icra edilecektir. 

«Madde 55 — Bedi ve hilan ve velime cemiyetleri için evliya ve evsıya 
tarafından eytamın emvali mevcudesinden sarfı talep olunacak akçanın 
miktarı DersaadeL'le Eytam Müdiriyetince ve tafrada eytam merÜsİe-
rince kararlaştırılacak ve bu suretle takarrür eden akçanın sarfına dair 
hükkâmüşşeri tarafından verilerek İzin puslaları evlam müdürlerine 
İ r a r ile defaliri mahsusalarına kaydolunduktan sonra usulüne tevfikan 
kasa ve eytam sandıklarından evliya ve evsıyaya olmİktar akça verile
cek ve bunların dahi aldıkları mebaliğin mahalli sarfını havi müfredat 
veçhile bir kıta defter tanzim edilerek lieclilhıfız eytam müdürlerine ita 
edilecektir. Eytama takdir olunan nafaka ile bedi ve hitan ve velime ce
miyetleri için takdir edilen akça miktarının azlığı ve-vahut çokluğu 
hakkında bir iddia vukua gelir ise Der*aadefte Meclisi İderci Emvali 
Eytamda ve taşrada meoatİsi idarece tetkiki keyfiyet olunrak oralarca 
verilecek karar ve hükkâmüşşeri tarafından İta olunacak mezuniyet üze
rine bunların zam veya tenzili icra olunacaktır. 

Madde 56 — Eytam uhdelerinde bulunan hane ve akaraîı saırenin 
muhtacı tamir olan mahalleri beş yüz kuruş masrafla tamir olunabile
cek ise Dersaadefte Eytam Müdürü ve taşrada hükkâmüşşeri tarafla
rından gönderilecek memur vasıtasiyle keşif ve muayene olunarak ve
recekleri keşif defterleri Dersaadet'te Eytam Müdiriyetince ve taşrada 
eytam meclislerince tahkik ve tetkik ve mündericatı tasdik olunduktan 
sonra tarafı şer'İden izni havi verilecek puslalar mucibince eytam emva
linden evliva ve evsıyaya veya bunların vekili şer'ilerine ita kılınarak 
onların marifetleriyle icrayı tamirat edilecek ve bu suretle icra oluna
cak tamirat için evliya ve evsıya tarafından hilâ mezuniyet beş yüz 
kuruştan fazla akça sarfolunur ise işbu fazla eytam için teberru edil
miş addolunacaktır. Eğer beş yüz kuruştan fazla masarife muhtaç ise 
alelusul belediye daireleri tarafından keşfi badelicra kezalik keşif def-
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teri Dersaadet'te Eytam ıMüdiri yet ince ve taşrada eytam meclisleri tara
fından görülerek kezalik tasdik olunduktan sonra muamelei mesrude 
ifa olunur ve her iki surette dahi evliya ve evsıya veyahut bunların 
vekili şer'ileri maddei sabıkada beyan kılındığı veçhile kasa ive eytam 
sandıklarına teslim olunmak üzere tanzim edecekleri müfredat defte
rinin zİri keşfi sani makamında olarak memuru mürsel veya devairi be
lediyece tasdik edilecektir. 'Bu bapta devairi belediyece veya memuru 
mürsel tarafından İcra olunacak keşif ve tasdik meccanen ifa kılına
caktır. 

Madde 57 — Eytamın kazai aharda olup muhtacı tamir olan hane 
ve akaratı dahi maddei sabıkaya tevfikan tamir edilecek ise de keşif ve 
muayeneleriyle verilecek keşif defterleri ve mahalli sarfını havi tan
zim kılınacak müfredat defterleri hane ve akaratın bulunduğu kazalar 
mahakimi şer'iye ve eytam meclisleri marifeti eriyle icra ve tanzim kı
lınacak ve eytamın sakin ve mütavattm oldukları mahal mahkemei şer'-
iyesî i le bümuhabere İcabı icra olunacaktır. 

Madde 58 — Her yetimin muhasebesi üç senede bir kere ve ica
bına göre daha evvel Dersaadet'te Eytam Muhasebesinde, taşrada ey
tam müdürleri nezdinde bulunan defterlere nazaran tarafı şeri'den tâyin 
kılınacak kâtip marifetiyle veli veya vasi veya bunların vekili şer'ileri 
hazır olduğu halde Dersaadet'te Eytam Muhasebecisi ve taşrada eytam 
meclisleri nezareti tahtında olarak rüyet edilecek ve evliya ve evsıya 
niyeti muhasebeden imtina ettikleri halde sureti meşruada cebir ve le-
deliktıza Iieclilhusus bir vasi tâyin olunarak muhakemei şer'iye ve mu
amelâtı lâzime ifa kılınacaktır. 

BEŞİNCİ F A S I L 

Yirmi yaşını ikmal eden eytamın malları hakkında yapılacak 
muameleye dairdir. 

Madde 50 — Yetim olmaları cihetiyle hissei irsiyelerine vaz'ıyed 
edilmiş olanların emvali mevruseleri yirmi yaşını ikmal ettikten ve 
olbapta mensup olduğu mahkemei şer'iyece alelusul hüccet tanzim olun
duktan sonra eytam müdürlerine ibraz ile muamelei muktaziyesi badel-
icra sandıkta bulunan akçası nakden mevcut ise ita ve İdanatta olup da 
havaleten kabul etmediği halde müddeti idane inkızasında İdarece bit-
tahsil kezalik yedine teslim olunacak hissei irsiyesini kamilen ahzü is
tifa ettiğini müş'ir zabıt ceridesini ve tanzim olunacak senedi imza ve 
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tahtim ettikten sanra 'Dersaadet'te Eytam İdaresince ve taşrada eytam 
müdiriyetince muamelei lâzime badelİfa huzuru hâkimde dahi hissei ir-
siyesİni ahzü istifa ettiğini ikrar edecektir. 

Madde 60 — Yirmi yasını ikmal etmeksizin diğer kazaya nakli 
hane eyliyen eytamın evliya veyahut evsıyası hissei eytamın sakin olduk
lar ı mahal eytam sandıklarına naklini talep ettiklerinde mavtını cedit ve 
kadimlerinde olan mahkemeler beyninde bilmuhabere hissei eytam nak
lettikleri mahal mahkeme i seciyelerine irsal kılınarak idane ve irbah 
muamelesi olkazanın eytam mecalisi ve müdİranı marifetleriyle icra 
kılınacak ve bu makule kazai âhara nakli hane eyliyen eytam hissei ir-
siyeleri sakin oldukları kazalar eytam sandıklarına naklolunmaksızın 
yirmi yaşını ikmal edenlerin hissei irsiyeleri dahi kezalik bilmuhabere 

mavtını cedidine naklolunup muamelei muktaziyesi oraca icra oluna
caktır. 

ALTINCI F A S I L 

Mucibi takrir olan terekâtı tahrir ve bu makule terekâta mütaallik 
muhakematı rüyet eyliyecek mahakimİn beyanına dairdir. 

Madde 61—- Dersaadet'le Bilâdı Selâse yani Galata. Eyüp, Üsküdar 
ve onlara tabi olan mahallerde mucibi tahrir olan terekeler kısmeti as
keriye ve Üsküdar Mahkemei Şer'iyeleriyle Maliye, ve Evkafı 'Hümayun, 
Beytülmal Kassamlıklarınca tahrir olunur. Maliye ve Evkaf kassam-
larmın tahririne memur oldukları terekâtın mahalleri mzamnamei mah-
susiyle muayyen ve mahduttur. Mezkûr kaasamlıklar marifetiyle tahrir 
olunan terekât taksim olunduktan sonra kassamlar tarafından temhir 
ve ita olunacak defteri kassamlariyle hisesi eytam B a b ı Fetvada Eytam 
Müdiriyetine teslim olunacak ve hisesi eytamın irbah ve tenmiyesi Ey
tam Müdiriyetine ve eytama intikal eden her nevi emvali gayrımenkule 
müsevvağı ser ' iye binaen beyi ve ferağı lâzım geldikte müzayedesinin ic
rası kısmet mahkemesine ait olacaktır. 

Madde 62 — Maddei sabıkada beyan olunan mahakiım'n tereke 
tahrir etmelerinde muteber olan mahal hini vefatlarındaki ikametgâh
larıdır. Şöyleki İstanbul ve Galata ve Eyüp ve tevabi inde vefat eden 
lerin gerek kısmet ve gerek Üsküdar Mahkemei Şer'iyelerî hududu dâ
hilinde bulunan ve Evkaf ve Maliye beytülmal kassam rarrna taallûk 
etmiyen bilcümle terekeleri kısmet mahkemesinden ve Üsküdar ve te-
vabimde vefat edenlerin her ilci cihette bulunan ve Maliye ve Evkaf 
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kassamlanna mütaaliik olmıyan bilcümle terekeleri üsküdr.r Mahkemei 
Şer'iyesin den tahrir olunacak ve Evkaf hududu dâhilinde vefat eden
lerin veresesinde gaip bulunduğu veyahut vârisi mâruf ve mârufesi ol
madığı halde dâhil ve harici hudutta olan bilcümle terekeleri Evka'fı 
Bey tül mal Kassam lığından ve Evkaf hududu haricinde fevt olanların 
veresesinde kezalik gaip bulunduğu veyahut vârisi mâruf ve mârufesi 
olmadığı surete hariç ve dâhili hudutta bulunan bilcümle terekeleri 
Maliye Beytülmal Kassamlığından ve veresesinde gaip bulunmadığı su
rette balâda beyan olunduğu veçhile kısmet mahkemesi hududu dâhi
linde vefat edenlerin dâhil ve harici hudutta bulunan bilcümle tereke
leri kısmet mahkemesinden ve Üsküdar hududu dâhilinde vefat eden
lerin kezalik her iki cihette olan terekeleri Üsküdar Mahkemei Şer'iye-
sinden tahrir olunur. Dersaadet'te ve Bilâdı Selâsede vukubulan bir tere
ke iki veya üç mahkeme tarafından tahrir olunmıyacağı gibi vârisini ve
ya bir terekeye müteallik hususatı natık vesaiki şer'iyenin tanzimi dahi 
terekeyi tahrir eden mahkemeye münhasırdır. Ancak taşra ahalisinden 
olup da vârisi gaibini terkederek Dersaadet ve Bilâdı Selâsede vefat eden 
ve terekesi Maliye ve Evkaf Kassam! iki an tarafından tahrir olunan
ların sübutu verasetine dair mezkûr kassamlıklara ibraz olunacak vesi-
kai şer'iye müteveffanın veraseti kimlere ait idüğü mâruf olan memle
keti mahkemei şer'iyesinden ita edilecek ve taallûku almıyan mahakim-
den İta ve ibraz olunacak vesaik ile amel olunmıyacaktır. 

iMadde 63 — Elyevm idarei mülkiyesi 'Beykoza tabi olan Anadolu-
hisarı ve Kanlıca ve Çubuklu iye Paşabahçesi ve înoirköyü ve 'Kartala 
tabî olan Erenköy'ünde vefat edenlerin Maliye ve Evkaf Beytülmal Res
samlıklarına mütaaliik olmıyan bilcümle terekeleri Üsküdar Mahke
mei Şer'iyesinden ve Maliye ve Evkaf Beytülmal Kassamlıklarına mü
taaliik olan terekeleri dahi mezkûr kassamtıklardan tahrir olunur. 

Madde 61 — Taşrada vefat edenlerin 'Dersaadet ve Bilâdı Selâsede 
mevcut olup Maliye ve Evkaf Beytülmal Kassamlıklarına mütaaliik ol
mıyan terekeleri kısmet mahkemesi hududu dâhilinde ise kısmet mahke
mesinden ve Üsküdar Mahkemesi hududu dâhilinde ise Üsküdar Mahke
mesinden ve her iki cihette bulunduğu surette cümlesi kısmet mahkeme
sinden tahrir olunur ve Evkaf ve Maliye Beytülmal Kassamlıklarına mü
taaliik olan terekelerin kâfferi Evkaf Kassamlığından tahrir edilecektir. 

Madde 65 — Taşrada bir kaza dâhilinde bulunan tereke ol kazanın 
mahkemei şer'iyesi tarafından tahrir olunup müteveffanın diğer kaza 
dâhilinde dahi terekesi bulunduğu surette o makule terekesi dahi tere-
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rekenin bulunduğu kazanın mahkemei şer'iyesinden tahrir olundukları 
sonra müteveffanın veresei sigarı hangi kazada sakin iseler evliya ve ev-
sıyanın veyahut bunların vekili şer'İlerinin talepleri üzerine mahkeme-
teyn beyninde icabeden muhabere ve muamelei lâzime icra olunduktan 
sonra sigarın hissei irsiyeleri defteri kassam İle beraber sakin oldukları 
kaza eytam sandığına teslim ve muamelei irbaîıiye ve f i r e s i ifa kılın
mak üzere o kazanın mahkemei şer'iyrsiııdın ir.^al olunacak ve veresei 
kibar dahî hissei irsiyelerini sakin oldukları kaza ey Lam sandığından 
ahzini talep ve ispat ve veraset ettİklerJıde kezalik mahkemeteyn bey
ninde icabeden muhabere ve muamelei lâzime ifa kılındıktan sonra his
sei kibar dahi defteri kassam ile beraber sakin oldukları kaza eytam 
sandıklarına badelıvazı on ikinci madde ahkâmına tevfikan muamelei 
teslimiyesİ ifa kılınmak üzere o kazanın mahkemei ^er'iyesine irsal olu
nacak ve Dersaadet ile taşra beyninde dahi bu veçhile muamele ifa 
kılınacaktır. 

Madde 66 — Dâyinin talebi üzerine müteveffanın terekesine kısmen 
veya kamilen haciz vaz'ından mahakimi nizamiye memnudur. Terekeden 
alacak iddiasında bulunanların tahriri tereke eden mahkemeye müraca
atla hakkını dâva ve usulü şer'iyesine tevfikan ispatı trıüddea eylemesi 
lâzımdır. Bu makule terekâta ive eytamm kezalik leh ve aleyhine müta-
allİk olarak ikame olunup faslu rüyeti mahakimi şer'iyeye ait olan 
kâffei daavi müddeaateyhin mercii olan mahkemei şer'iye huzurunda 
faslu rüyet edilecektir. Bu gibi hususatta müddeaaleyh oburlar hükkâ-
müşseri tarafından vukubulan celp ve davete icabet ekmedikleri ve ve
kil dahi göndermedikleri halde Mecellenin hükmü gıyabi faslına tat-
bikan ifayı muamele olunacak ve her halde huzuru lâzım olanlar da
vete icabet etmedikleri surette mahakimi şer'iye tarafından verilecek 
müzekkere üzerine mensup olduğu zabıta marifetiyle icabete mecbur 
edilecek ve harç ve ilâm ve İhzariye vc rüsumu tahsiliye ve masarifi 
saire hini tahsilde medyundan alınacaktır. Deynj miri hakkında sâdır 
olan ilâmat ile medyunun vefatından evvel hakkında mahakimi niza
miyeden verilip kesbi katiyet eden ilâmat hakkında ve iflâs dâvala
rında 1 zilkade 1318 ve 17 mayıs 13V6 tarihli tezkerei sâmiye ile tebliğ 
buyurulan iradei seniye hükmü celiline tevfikı muamele olunacaktır. 

Madde 67 — Tereke tahririne mezun oran mahakimi şer'iyede bu
lundurulacak bilcümle defatir ve sioillât ve zabıt cerideleri ve sair ev
rakı lâzime şunun bunun yedinde bırakılmayıp her akşam mahfuz 
sandıklar ile harikten emin bir mahal le nakil, ve hıfzedilecektir. 
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YEDİJVCt F A S I L 

Tahriri tereke niemurlariyle vazifelerinin 
\beytinmu, dairdir 

Madde 68 — Dersaadet'te kısmet mahkemesinde kefaleti mütesel
si le fermanı âlisi mucibince beynlerinde kefaleti müteselsileye merbut 
bir başkâtip ve evvel ve sani namlariyle iki mümeyyiz ve lüzumu 
•miktar kâtip ve mukayyit ve kezalik kefaleti müteselsileye merbut lü
zumu miktar muhzır ve münadi i le muamelâtı sairesi için kassam nez-
dinde icabı kadar ldâtip bulundurulacak ve Üsküdar Mahkemei Şer' iye-
sinde dahi kezalik kefaleti müteselsileye merbut bir başkâtip i l e bir 
mümeyyiz ve lüzumu kadar kâtip ve mukayyit ve muhzırla münadi 
ve taşra mahkemelerinde dahi kezalik kefaleti müteselsileye merbut 
lüzumu miktar ketebe ve muhzır ve münadi bulunacak ve tahriri tere
keye mezun olan nevahi nüvvabı da kefaleti müteselsile tahtında ola
caktır. Evkaf ve Maliye beytülma! kassamlıklarında birer muavin ve 
birer başkâtip bulunup tereke tahririne memur olan ketebe ve saire 
terekâtın usulü tahririyesinde işbu Nizamname ahkâmına tebaiyet ede
ceklerdir. 'Kefaleti müteselsileye merbut olanların kefalet senetleri ge
rek 'Dersaadet ve ıgerek taşra mahakimi şer'iyesinden Meclisi İdarei 
Emvali Eytama irsal olunacak ve kefaleti müteselsileye merbut olmı-
y ant ar terekeye katiyen vaz'ıyed etmiyeceklerdir ve ledeliktiza Mecalisi 
Eytamdan verilecek karar üzerine hariçten kefil ahziyle mahakimi raıez-
kûrede kâbip ve saire istihdamı caiz olabilecektir. 

Madde 69 — Maddei sabıkada beyan olunan ketebe ve memurin 
ve saire memur oldukları terekelerde bizzat bulunarak mevaddı sabıka 
ahkâmına tevfikan muamelâtı tahririyeyi ikmal ettikten nihayet b i r 
hafta mürurunda terekâtın kassam defteri eriyle vesaiki seciyelerinin 
müsveddatım tanzim ve mümeyyizlerden birinin tashihinden geçirilip 
zabıt ceridesine muvafakati tahrir ve imza olunduktan sonra başkâtip
lere tevdi ve başkâtipler dahi tashih ve imza ile hükkâmüşşeri ve kas-
samlara ita ederler onlar tarafından dahi görülüp yazıla işareti ke
şide edildikten ve müsveddeyi tanzim eden kâtibe tekrar verilip tebyiz 
olunduktan sonra yine mümeyyizlerden b i r i ve başkâtip tarafından gö
rülüp badelİmza hükkâm ve kassamlar tarafından kayıt ve mukabele 
olunmak üzere mukayyide havale olunur. Mukayyit dahi harfiyen sicille 
kayıt ve mukabele edip sicille kayıt ve mukabele olunmuştur ibaresini 
tahrir ve sicil ve sahife numaralarını vaz ve mukayyitliğe mahsus olan 
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mühür ile tahtım ettikten sonra kassamlara ve bükkâma vererek onlar 
tarafından İmza ve tahtım edilir. 

Madde 70 — Başka tipleriyle mümeyyizleri olmıyan mahakimi şer'i-
ye ketebesinin tahrir ettikleri tereloâtın kassam defteriyle sair vesaiki 
şer'iyeleri müsveddatı nüvvap tarafından görülüp tashih ve yazıla 
işareti keşide edildikten sonra maddei sabıka mucibince ikmali mua
mele olunacaktır. 

(Madde 71 — îk i kayıt arasında iki parmaktan ziyade veya nok
san boş mahal bırakılmak caiz olmadığı gibi satırlar aralarına veya 
kenara ilâve ve tabi iye edilmek veya satırlarda hak ve silinti olmak 
külliyen memnudur. Ancak esnayı kayıtta bir gûna sehiv vâki olursa 
fazla olan kelimelerin balâsına ince b i r çizgri çekilerek bunun keyfiyeti 
ve noksan olan kelimeler dahi o kaydın başına yazılıp ziri hükkâm ta
rafından tahtim ve tasdik ve tutulacak sicdllıâta sahife numarası vaz'iyle 
kaç sahifeden ibaret olduğu ilk sahifesi zahnna tahrir ve her varak 
i l e yazılan mahal Dersaadet'te Meclisi Tetkikata Şer'İyeden ve taşrada 
hükkâmüşşeri tarafından tahtim ve tasdik edilecektir. 

Madde 12 — Mahakimi şer ' iye başkâtipleri mesalihi vakıanın mih
veri lâyıkında ve usulü dairesinde cereyanına ve maiyetinde bulunan 
mümeyyiz&n ve sair keteberan vakit ve zamaniyle işleri başında bulunup 
vazifelerini kemayenbagi ifa etmelerine ihtimam ve dikkat ve maiye
tinden b i r yolsuz muamele gördüğü halde mütecasirlerini tevbdh ve 'le-
delicap o mahkemenin hâkimine ve lüzum görülürse Meclisi tdarei 
Emvali Eytama beyanı hal edecektir. 

Madde 73 — Mahakimi şer'iye muhzırları üçüncü madde mucibince 
tahtı tahtime alınacak olan tereke mahallinde mahkemei şer'iye memur
ları hazır oldukları halde beher gün füruht olunan tereke esmanım ve 
dokuz ve onuncu maddeler mucibince verese ve dâyinlere, alacak ve 
hisselerine mukabil satılan eşyanın esmanı hakkında alınacak senetleri 
kabız ve Dersaadet'te Eytam Müdiriyetinde bulunan sandık eminine ve 
taşrada eytam sandıklarına teslim ve alınacak makbuz ilmühaberini 
onuncu madde mucibince hâkime irae ve İcmalâtı terekât defterine kay
dettirdikten sonra hıfzedilecektir. 

Madde 74 — Mahakimi şer'iye münadileri mahkemeden tanzim kı
lınacağı on birinci maddede beyan olunan müzayede kaimelerim yed-
lerine bilahiz müzayede olunacak emvali gayrmenkuleyi icabeden ma
hallerde nida ve müzayede ederek iştira ve teferruğuna talip o teni ardan 
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maddei mezkûre mucibince pey akçalarını Deraaadefte sandık eminine 
ve taşrada eytam müdürlerine teslim ve makbuz ilmühaberlerini ahz İle 
akça sahibine ita ve müzayedeye devam ile zammedenlerin isim ve şöh
retini ve mahalli İkametini müzayede kaimesine işaret ve kendilerine 
tahtim ve keffiyed edenlerin pey akçalarını sandıktan sahiplerine red-
detirecek ve müdeti müzayede hitam bulup ragabatı nâ.* dahi münkati 
olduktan sonra müzayedeyi huzuru hâkimde icra ve karardadesi keşide 
edildikten sonra satılacak şeyin semen veya bedeli kasa veya eytam san
dıklarına teslim kılınarak on birinci madde mucibince muamelei muk-
tazİye icra edilecektir. Bu misillû emvali gayrımenkulenin rezenen mu
amelei beyi ve ferağı icra olununcıya kadar yüzde beş nispetinde zam 
vukubulur ise bilkabul tekrar müzayedeye devam olunur. 

Madde 75 — Tereke tahririne memur olan kelebe terekeleri müd
deti nizamiyesi zarfında tesviye ve taksim ve icaheden defatiri kassam 
ile evrakı sairesini tahrir ve taksim etmezler ve bi lâ sebep tehir ederler 
ise başkâtipleri tarafından ve tereke residatını ve emvali eytam ve nema-
lariyle ücurat ve sairelerini kabza memur olan muhzır ve tahsildarlar 
kebzettikleri mebaliğ ve nema ve saireyi evkatı muayyenesinde aynen 
ve tamamen memuru mahsusuna teslim eimezler ve vazifelerinde tekâ-
sül ederler ise muhzırbaşılar ile sertahsildarlar tarafından hükkâm ve 
eytam müdürlerine ifade olunarak tahakkuku takdirde bir haftadan bir 
aya kadar ve tekerrür ettiği halde iki aydan ekal olmamak üzere işten 
el çektirilerek ve bu cezalarla mütenebbih olmadıkları veyahut tardı 
icabeden başka bir şey tebeyyün ettiği halde Meclisi Idarei Emvali Ey
tam vasıtasiyle Makamı Meşihattan bilİstizan icabı icra kılınacaktır. 

Madde 76 — tdane faslında muharrer usul ve kavait haricinde her 

ne suretle olur ise olsun akça alıp verdiği his olunan emvali eytam 

memurlarına ve terekenin tahrir ve taksimine ve müzayedesine fesat 

'karıştıranlara muvakkaten işten el çektirilerek ve keyfiyet Makamı Me-

şihate Hâcn olunarak haklarında Meclisi Idarei Emvali Eytamca tetki-

katı mükemmele bilicra hareketi mahsusaları tebeyyün ettiği surette 

muhalifi hükmü nizam olarak verilen akça ile fesadı vâkıdan dolayı 

hasıl olan noksan kendilerine tazmin ettirilmekle beraber haklarında ta

kibatı kanuniye icra edilecektir. Taşrada huİunan bu misillû memurlar 

hakkında dahi mecal rü idarece tetkikatı muktaziye icra olunduktan 

sonra tebeyyün edecek hale göre tazmin ve ikamei dâva muamelesi 

ifa olunur. 
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SEKİZİN'CÎ F A S I L 

Dersaadet I d a r e İ Emvali Eytam Meclisinin sureti tepkiliyle 
vazaijine dairdir. 

Madde 77 — Dersaadet'te Meclisi îdared Emvali Eytam tahtı neza
reti fetvapenahide olarak bir reis ile al t ı azayı dâime ve Eytam Müdü-
riyle Kassam azayı tahliyesinden olmak üzere âza-Iık inzımamiyle bir 
başkâtipten ibarettir. 

Madde 718 — Meclisi 'ldarei Emvali Eytamın maiyetinde umuru 
tahririye ve kaydiyeyi ifa için maddei sabıkada beyan olunan başkâtip 
ile bir muavin ve iki müsevvit ve bir mukayyit ve iki mübeyyiz bulu
nacaktır. Meclisi mezkûrun nizamname: mahsusuna tabi olarak tahtı 
idaresinde bulunan i lmiye Tekaüt Sandığı Heyeti dahi kemafissabık 
ifayı vazife edeceklerdir. 

Madde 79 — Meclisi tdarei Emvali Eytam Dersaadet ve taşrada 
tahriri terekeye mezun bilcümle mahakimi şer'iyenin ve eytam müdür
leriyle taşra eytam meclislerinin tahriri terekât ve idarei emvali eytama 
mütaallik umurlarının ve muamelâtı kaydiye ve hesabi yeleriyle mute-
ferriati sairesinin kavaldı şcr'iye ve usulü mer'İye üzere cereyan cdi} 
etmediğini ve mucibi tahrir olan terekât usulüne tevfikan tahrir ve bey' 
ile esmanı tahsil ve defatiri mahsusasına badel'kayıt eytam sandıklarına 

vazolunup olunmadığını ve kassam defterleriyle vesaiki şer'iyeİ saire-
nin vakit ve znmaniyle tânz'm ve lâzımgelen mahallere ita ve teslim 
kılınıp kılınmadığını ve tereke memurlariyle eytam müdür ve meclis
lerinin ahvalini ve emvali eytamın yoluyla irbah ve tenmiye olunup 
olunmadığını teftiş ve taharri edip yolsuz gördüğü muamelâlı ihtar ve 
tetkİkatı vakıa neticesinde mucibi ceza bir hali tebeyyün eden memurlar 
hakkında yetmiş beşinci madde .mucibince muamele icrasını Makamı 
Meşihate beyan edecektir. 

Madde 80 — Meclisi idarei Emvali Eytam tahririne'mübaşeret olu
nan bilcümle terekât ile bunlardan tesviye ve taksim olunan ve oluna-
mıyanlannı ve tesviye olunamıyan terekâtın esbabı teehhürlerini ve tes
viye olunan terekâttan kibar hisselerinin ashabına ita ve hisesi sigarın 
eytam sandıklarında hıfzedilip edilmediğini gösterir surette ittihaz olu
nacak numunesine tevfikan her altı ayda bir kere birer defter tanzim 
ve irsalini tahriri terekeye memur mahakimden talep edecek ve defatiri 
mezkûrenin bittetkik noksan olan cihetleri hakkında mütalâalarını ten-
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mik ve usulüne muvafık »Ördüğü halde Dersaadeî Merkez Eytam Müdi-
rİyetine havale eyliyecektir. 

Madde 81 — Meclisi Jdarei Emvali Eytam taşra müdiriyerlerinden 
eytam meclislerinin tahtı tasdİkında olarak alınacak sali muhasebe def-
terlerini nazarı tetkikten geçirerek usulüne muvafık olmıyanları mahal
line iade edecek ve usulüne .muvafık gördüklerini Dersaadet'te Merkez 
Eytam Müdirİyetine havale edip oradan faslı mahsusunda muharrer 
olduğu üzere merkez ive taşraya ait olmak üzere sene gayetinde iki kıta 
hulâsai hesabiye ve beher ay mizanı şehrileri talep edecek ve eytam 
müdirtyetleriyle taşra eytam meclislerinin muamelâtı hesabiye ve kuyu-
diye ve saİrece yolsuz gördüğü mevaddım ihtar ve ıslah eyliyecek vel
hasıl işbu Nizamnamenin tamamii icrasına ve terekât ve emvali eytamın 
hüsnü suretle temşiyet ve idare ve muhafazasına dair lâzımgelen tedabir 
ve vesaili bittezekkür tahriren Makamı Meşihate beyan edecek ve umum 
emvali eytama mütaallik mizanı şehrilerle zat ve zaman hesabatını tan
zim ve kemakân Divanı Muhasebata irsal ettirecektir. 

Madde 82 — Mevaddı sabıkada beyan olunan hususat ile hususatı 
saireye dair Meclise havale olunan evrak ve müstediyat defteri mahsu
suna badelkayıt elâkdemü felakdem kaidesine tevfikan kıraat olunarak 
azadan her biri reyini beyan edecek ve kararı vakiin ittifak veya ekse
riyeti âra ile hasıl olduğu tasrih edilecek ve böyle ekseriyetle verilen 
kararın müsveddesi i«mza olunduktan sonra muhalif reyde bulunan âza 
reyini beyan ile zirinİ imza edecektir. 

Madde 83 — Meclisin mukarreratı müzekkere suretinde yazıldığı 
halde Meclisin mührü resmisiyle ve tahrir olunacak mezabıt mührü zatî 
ile tahtım edilecek ve devairle vasıtai muhaberatı her halde Makamı 
Meşihat olacağından- işareti aliye ile muharrer olmıyan müzekkere ve 
mezabıtın münderecatı mevkii icraya konulamıyacaktır. 

Madde 84 — Mecliste müzakere olunup tahtı karara alınan husu
sat karar defterine sırasiyle kaydolunarak tarih vaz'iyle reis ve âza 
tarafından imza olunacak ve tahtı imzaya alınmıyan karar keenlem-
yekün hükmünde tutulacaktır. 

Madde 85 — Makamı Meşihattan Meclise havale olunan bilcümle 
evrakın nihayet bir hafta zarfında dcabatı tahriren beyan edilecek ve 

Meclisi mezkûr şifahen müracaatı kabul etmiyeceğİ gibi tebliği karar 
dahi şifahi olmayıp tahrirî olacak ve Makamı Meşihatten havale olun-
mıyan evrak kabul olunmıyacaktır. 
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Madde 86 — Her ay nihayetinde kasa mevcudunun tadat ve yevmiye 
defteriyle tatbik etmek üzere azayı Meclisten münavebeten biri tâyin 
edileceği gibi lüzum görüldüğü halde Meclis Riyasetinden intihap olu
nacak azadan biri marifetiyle lâalertâyin b i r ıgünde kasu ve defatir 
bilmuayene neticei mütebeyyine ba mazbata Makamı Meşihate arzoluna-
çaktır. 

Madde 87 — Bilumum taşra eytam sandıkları Meclisi İdarei Em
vali Eytamdan verilecek talimat mucibince Maliye müfettişleri ve Ma
liye müfettişleri bulunmadığı takdirde Adliye müfettişleri marifetiyle 
teftiş ettirilir. Neticei teftişat müfettişler canibinden Makamı Meşihate 
iş'ar edjlir. 

DOKUZUNCU F A S I L 

Taşra eytam müdür ve meclislerinin sureti teşkili 
ve vezaifi beyamndadır. 

Madde 88 — Eytamın emval ve emlâkini hıfız ve himaye i l e irbah 
ve tenmiyesi hususlarına dikkat ve nezaret etmek üzere vilâyet ve liva 
ve kaza merkezlerinde nüvvabı şer'in riyaseti tahtında olarak birer ey
tam meclisi teşkil kılınacaktır. Mecalisi mezkûre belediye âzasından mün-
tehap iki azayı daime ve defterdar ve muhasebeci ve malmüdürü ve 
müftü ve eytam müdürü gibi birer azayı tabiiyeden ibarettir Eytam mec
lisleri lâakal haftada bir kere ve icabına göre daha ziyade bilİçrİma 
umuru eytama sureti fahriyede bakacaklardır. Beis mazereti halinde 
azadan birini tevkil edecektir. 

Madde 89 — Taşrada eytam müdürleri hükkâmüşşeri hazır olduğu 
halde mahall î idare meclislerince bilmüzakere intihap ve kefaleti kavi-
yeye raptolunarak alınacak kefalet senedi mahakimi şer'İyece sicillâta 
kaydedildikten sonra nüvvap tarafından Makamı Meşihate takdim ile 
Meclisi İdarei Emvali Eytamda aynen hıfzedilecektir. 

Madde 90 — Taşra eytam müdürlerinin beher sene şubat gayetinde 
eytam meclislerinde muhasebeleri görülerek bir gûna ihtilastan veya 
tekâsül veya sui muameleleri tahakkuk etmedikçe veyahut istifaları vu-
kubulmadıkça azil olunmıyacaklardır. 

Madde 91 — Her kazada teşkil olunan eytam sandıkları emvali 
Hazine Sandıklariyle beraber emniyetli mahallerde hıfzolunacak ve 
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üzeri dahi nüvvabı seri ve eytam müdürleri tarafından müştereken tah
tım olunacaktır. 

Madde 92 — Eytam meclislerince tutulması Iâzımgelen defatir ve 
muharrerat ve muamelâtı kaydiye vc sairenİn tesviyesi mahakimû şer'iye 
ketebesi vezaifinden olduğundan eytam meclislerinin işe baktıkları gün 
lerde 'kelebe! mumaileyhim dahi meclislerde bulunarak ifayı vazi'fe ey-
Hyecek! erdir. 

Madde 93 — Taşra eytam meclisleri tahrir olunan terekât ve mu-
hal lef atın usul ve nizamı dairesinde tahrir ve beyi olunarak esmanı tah
sil ve defatİrİ mahsusasına kaydedilip eytam sandıklarına vazolunup 
olunmadığına ve kassam defterlerİyle idane ve nafaka hüccetleri vakit 
ve zamaniyle tanzim olunup olunmadığına nezaret edecekleri gibi te
reke me'uurlarının ahvalini teftiş ve tahriri terekâtça volsuz gördük
leri muamelâtı ihtar ile beraber duçarı teehhür olanların icabatını icra 
ederler terekenin külliyeline göre nüvvabı şer'in müzekkereleri üzerine 
azadan birini terekeye nezaret ve muamelâtını tesri için tâyin ve izam 
ederler. Terekâia mütaallik hususutta müşkilâta tesadüf olunup mua
melece tereddüt vukubulur ise derhal nüvvabı şeri vasıtasİyle Makamı 
Mesih a t ten istizanı keyfiyet olunur. 

Madde 9 4 — Taşra eytam meclisleri beher sene hitamında defatir 
vc kuyudata müracaatla emvali eytamdan idane olunan akçalardan ha
sı! olan nemanın ve müstedinlerden bittah-il eytam sandıklarına iade 
ve teslim kılınan akçaların miktarını ve eytam ashabı akarat ve esham
dan olduğu surette ne kadar ücurat ve faiz istifa kılındığını ve bunlar
dan eytamın nafakai mukaddere ve hususatı sairei zarurîyesine ne mik
tar akça harç ve sarfedildiğini ve sandıkların mevcudu neden ibaret 
idüğünü mükemmelen tetkik ve hesabettirerek nihayet üç ay zarfında 
numunesi veçhile iki nüsha olarak sali muhasebe defterini tanzim ve 
zirini eytam müdürleriyle mahakimi şer'İye başkâtiplerine tahtim ettir
dikten sonra meclisçe badettasdİk bunlardan birini mahalleri eytam 
sandıklarında hİfiz ile diğer nüshasını Makamı Meşihate takdim kılın
mak üzere nüvvabı şer 'a ita ederler. İşbu müddeti muayyene zarfında 
saii muhasebe defterleri tanzim ve isbal edilmediği halde ..Tiuayyen 
olan müddet zarfında hesap vermiyen memurlar hakkında icra edilmekte 
olan mücazat nüvvap ve eytam müdürleri hakkında da icra olunacak ve 
masarifi müteferrika ve kırtasiye onuncu fasılda beyan kıltndığı veç
hile eytam müdüriyle maiyetine tahsis olunan varidattan tesviye edile
cektir. 
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ONUNCU F A S I L 

Alınacak harçların miktariyle verilecek mahallerin 
beyanına dairdir. 

Madde 95 — Mahakirm şer'iye tarafından tahrir olunan terekeler
den masarif ve düyun ve saire İhraç olunduktan sonra bakisinden yani 
beynelverese taksim olunacak akçanın yekûnundan resmi kısmet ola. 
rak kuruşta bir para ve kaydiyei defter namiyle bin kuruşta üç kuruş 
alınacaktır. 

Madde 96 — Emvali eytamdan idane olunan mebaliğ mukabilinde 
emvali menkule ve emlâki sırfe rehnedildiği surette binde bir kuruş 
ve gedikât ve tevsii intikali icra olunmuş müsakkafat ve taşradaki arazia 
emiriye ve tahsisat kabilinden olan arazü mevkufe istiğlâl edildiği 
takdirde binde beş kuruş ve kırk dördüncü madde mucibince yalnız 
küfelâ ile idane olunduğu takdirde binde on kuruş harç alınacak ve tec
didi idanatta aslına tebaan aynı harç istifa edilecektir. İdane hüccetleri
nin kayıtları için de binde bir kuruş kaydiye alınacak ve terkini kay
dında harç alınımyacaktır. Emlâki sırfe ve gedikât ve tevsii intikali 
icra olunmuş müsakkafat ve arazü emiriye terhin veya vefaen ferağ 
olundukta Defteri Hakanice merhunat mütaaddit olsa bile terhin ve 
ferağ ve fekkinde ancak kırk para kâtîbiye alınacak ve dahei beledi-
yece terhin ve istİğlalde ve gerek fekki rehin ve istiğİalde yalnız birer 
kuruş ilmühaber harcı alınacaktır.. 

Madde 97 — Uç senede bir kere ve hasbelicap daha evvel bir müd
dette emvali eytamın muhasebesi rüyet olundukta tahsil olunan varida
tın yekûnundan yetim ve emvali yetim hakkında sarf edilen mebaliğ 
ihraç olunduktan sonra fazla kalır ise işbu fazlai varidattan kuruşta 
bir para harcı muhasebe alınacak fazla kalmaz ise harç alınmıyacaktır. 
B u suretle bilâ hrç rüyet edilecek olan muhasebattan ketebei şer'iye için 
ücreti kalemiye olarak elli bin kuruşa kadar on kuruş alınacak ve ell i 
binden yüz ell i bine kadar her on binde iki kuruş zammedilecek ve bu 
ücretin miktarı nihayet yüz elli kuruşu tecavüz etmiyecektir. 

Madde 98 — Tahsildar ve tahsildar olmıyan mahallerde eytam 
müdürleri marifetiyle tahsil kılınan rıbıh ye akarat ücretlerinden ve 
müstakrazatı Hazine nemalarından yüzde beş kuruş alınacaktır. 

Madde 99 — Mevaddı sabıkada muharrer olan harçlardan resmi 
kısmetin sülsü Dersaadet'te kemaf issabık ketebeye ve aülüeam bu fermanı 

T . ı c. s F . as 
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âli memur ve -gayrı muvazzaf hükkâma ve harcı muhasebe ile harcı ida-
nenin sülsü Dersaadet'te zikri mesbuk hükkâma ve bir sülsii Eytam Mü-
diriyetı Heyetine ve sülsü 'bakisi ikili birli hesabiyle tereke kâtibiyle 
muhzırlara verilecek ve taşrada harcı muhasebe ile harcı idanenin sülsü 
eytam müdürleri ve maiyetine ve sülüsanı malsandığına teslim olunup 
resmi kısmet ve saire vesaiki şer'iye harçlariyle birleştirilerek her ay 
başında evvel beevvel kelebe ve hadeoıei şer'iye aidatı ifraz ile ashabına-
teslim olunacaktır. Tellaliyenin Dersaadet'te yirmi sehimden altı sehmi 
tellâllara ve altı sehmi tereke kâtibine ve İki sehmi muhzırlara ve altı 
sehmi Eytam Müdİriyeti Heyetine ait olacak ve taşrada tellaliyenin yir
mi senimde on iki sehmi eytam müdürü ve maiyetine ve beşi tellâla 
ve üçü kâtip ve muhzıra ita olunacak ve kaydiyenin nısfı mukayyit
lere ve nısfı diğeri Dersaadet ve taşrada eytam müdürü heyetlerine 
verilecektir. 

Madde 100 — Rıbıh ve akarat ücretlerinden ve müstakrazatı Ha
zine nemalarından alınacağı doksan sekizinci maddede beyan olunan 
mebaliğ kamilen Dersaadet'te Eytam Müdürü Heyetine ve taşrada ey
tam müdiriyle maiyetlerine ait olacaktır. 

Madde 101 — Doksan sekiz ve doksan dokuzuncu maddelerde eytam 
müdürü heyetlerine aidiyeti beyan olunan mebaliğden Dersaadet'e ait 
kısmı karşılık İttihaz olunarak Dersaadet Eytam Müdüriyle maiyetinde 
bulunan memurin ve kelebe ve saireye Meclisi Idarei Emvali Eytamca 
miktarı kararlaştırılacak maaşatın tahsisi Makamı Meşihate müfev-
vazdır. Mebaliği mezkûreden taşra eytam müdiriyetlerine ait kısmının 
eytam müdürleriyle maiyetinde kâtip ve saire istihdamına lüzum görül
düğü halde onlar beyninde sureti taksimi de taşra eytam meclislerinde 
kararlaştırılacaktır. Maiyetlerinde kâtip ve saire istihdamına lüzum gÖ-
rulmiyen mahallerdeki aidatı kamilen eytam müdürleri alacaktır. 

Madde 102 — Terekeden istifasına hükmolunan mebaliğ için mahkû-
münbihin miktar ve kıymetine nazaran dâyinden kuruşta bîr para ve 
bi veçhi şer'î ve bilâ beyyine muarazadan men'i havi olan senedatı şer'
iye için maktuan ell i kuruş harç İstifa olunacaktır. ıMüsalâhai şer'iyeyi 
havi olan senedat için eğer bedeli sulh terekeye ait ise kezalik maktuan 
el l i kuruş ve harice ait olduğu surette bedeli sulh ne miktar ise kuruşta 
bir para harç alınacaktır. 

Madde 103 — İspatı veraset ilâm ve hüccetleri için hlssei -irsîyenin 
miktar ve kemiyetine nazaran kuruşta yarini para harç İstifa olunur. 



Madde 1İM — Eytamın uhdesinde bulunan emlâk ve müsakkafatın 
âhara beyi ve ferağı için taşra mahakimi şer ' iyesiyle münhasıran kla
rnet mahkemesinden verilecek izin hüccetlerinden eytam hisselerinin 
miktarı kıymetine nazaran b in kuruşta beş kuruş harç alınacaktır. 

Madde 105 — Terekâta mütaallik her nevi ilâm ve hüccet ve defteri 
kassam velhasıl bilcümle senedatı şer'iyem'n mahreç ve nüshai saniye
leri İçin harcı nispî alınmayıp mâktüan elli kuruş harç alınacaktır. 

Madde 106 — Eytam için vasi ve takdiri nafaka ve İğdiye ve emsali 
vesaiki şeriyeden kat'an harç alınmayıp- fakat tahammülüne göre cnak-
tuan beş kuruş mukayyide ait olmak üzere on beş kuruştan nihayet 
yirmi beş kuruşa kadar kâtip ve mukayyit için kalemiye ve kaydiye 
ahzolunacaktır. 

Madde 107 — Tahriri tereke için harcı husus naoıiyle h iç bir akça 
alınmayıp ancak mahallerinde istima ve faslı daavi ve nasbi vekil ve 
idane ve istidane ve ibra ve müsalâha ve tahlif zımnında gönderilen 
kelebe ve ümena için işbu mahaller dâhili şehirde ise elli kuruş ve ha
rici şehirde İse büMu mesafeye göre yüzden yüz el l i kuruşa kada r harcı 
husus alınacaktır. 

Madde 108 — Terekât hususundan dolayı tezkiye için mahallerine 
memur gönderildiği halde memuru mezkûr ile maiyetinde bulunan 
Ümenai seri için işbu mahaller şehir dâhilinde ise yirmi beş haricinde 
ise yüz kuruş harcı tezkiye alınıp asla ziyade bir şey alinmıyacaktır. 

Madde 109 — Mahakimi şer'iyede istima olunan şuhudun tezkiyesi 
mahakimi mezkûrede icra olunup ta mahalline İiecliltezkiye memur ir
saline hacet messetmez ise harcı tezkiye namiyle erbabı mesâiih tara
fından bir şey ahiz ve mütalebe olunımyacaktır. 

Madde 110 — Mevaddı sabıkada beyan olunan hususatı mütenevvia 
zımnında memur gönderilecek mahal hayvan ve kayığa hacet mes etmek 
derecelerde baid olur ve bir günde gidilip gelmm-ryerek bir gece veya 
iki gece ve daha ziyade kalınmak lâzımgelir İse gönderilen memurun 
harcı husustan maada hayvan ve kayık kirası ashabı mesalih tarafından 
tesviye olunacaktır. 

M a d d e 111 — Mevaddı sabıkada beyan o lunan hususat zımnında 
gönderilen kâtip harcı husus ve harcı tezkiye namiyle alacağı harcın 
miktar ve kemiyetini zabiti tarafına ifade ve istizan edip 1 ruhsat alma
dıkça h o d behod ahzedilmiyecektîr. 

Madde 112 — Mahakimi şer 'iyeden verilecek defteri kassam ve her 
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nevi vesaiki şer'iye Littanzim ashabı yedine verilmedikçe hiç bir suretle 
harç alınmıyacak ve nizamen ikmali muamelede alınacak harçlar için de 
hükkamın muvazzaf olmadığı mahallerde harç memuriarı ve muvazzaf 
oldukları mahalde sandık ümenası taraflarından makbuz ilmühaberi ita 
edilecektir. 

Madde! 113 — S i lk i askeride ve silâh altında bulunanlardan 
mülâzımı «aninin madunu olarak vefat edenlerin muhal lef atından harcı 
kısmet ve bu misillû muhallefat için vereseye veya vekillerine ita olu
nacak ilâmlardan dahi harç alınmayıp bunlar pul rüsumundan dahi 
muaf tutulacaktır. Harp üzerinde vefat eden neferat ile büyük ve küçük 
bilumum zâbitan terekeleri hakkında da olveçhiîe muamele olunacaktır. 

Madde 114 — Mahakimi ser'iye idaresinde bulunan nukudu mev-
kufenin emvali eytamdan farkı olmadığından nukudu mezkûre eytam 
znüdiriyetİne devir ve teslim ve kâffei muamelâtı işbu Nizamname ah
kâmına tevfikan İcra olunacaktır. 

Madde 115 — Bilcümle Memaliki Mahrusai Şahane mahakimi şer'-
iyesince işbu INİzamname ahkâmı tamamen mer'İyülicra tutulup hilâfına 
hareket eden memurin ve ketebe usulüne tevfikan tahtı muhakemeye 
alınacaktır. 

Madde 116 — Kvkaf ve Maliye Beytülmal Kassamlıklarında beylül-
mala ait olan ve işbu Nizamnameye muhalif olmıyan mevaddı mahsusa 
ve kefaleti müteselsile hakkındaki fermanı âli ahkâmı kemakân cari 
olup terekât ve eytama mütaallİk bilcümle evamir ve nizamat ve talimat 
ahkâmı işbu Nizamnamenin tarihi neşrinden itibaren mefsuhtur. 

Madde 117 — Makamı Meşihatı ıs'lâmiye işbu Nizamname ahkâ
mının icrasına memurdur. 
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N o : 1 1 5 — V e r g i y i ş a h s i n i n t a r h ve t a h s i l i n e 
d a i r T a l i m a t 

22 rebiyülevvel 2324 ve 3 mayıs 1322 

Madde 1 — Dersaadet'te ve bilcümle vilâyet ve liva ve kaza ve 
nahiye merakizi olan şuhur ve kasabatta mütemekkin olup tebaai Dev
leti Aliyeden bulunan ve yirmi yaşını ikmal etmiş olan kâffei nüfusu 
zükÛT şahsi vergi i le mükelleftir. 

Madde 2 — Şuhur ve kasabat ahalisinden olupta münhasıran 
ziraatle temini maişet eyliyenler i le mebanii mukaddese ve cevamii şe
rife eimme ve huteba ve hademesi ve tekâya post nişinleri ve bilfiil 
müderrisin ve medrese n'üfin olan talebei ulûm ve sinni mükellefiyete 
dahil oldukları halde tahsili İlim ile meşgul bulunan mekâtibi âlîye ta
lebesi ve mahalle imamlariyle papas ve rahipler ve bilfiil 1 havralarda 

hizmeti olan hahamlar ve mefluç ve muk'at ve iki gözlerinden âmâ ve 
kâr ve kisbe muktedir olamıyacak derecede malûl bulunan aceze ve 

yetmiş yaşını tecavüz eyliyen kesan ile elli kuruştan dun vergi i le mü-
mükellef olanlar şahsi vergiden müstesna olduğu gibi muhacirin dahi 
kavaidi mevzuası veçhile iki sene şahsi vergiden muaf tutulur. 

Madde 3 — Mülâzimi sani madununda bulunan zabıtan ile baş

çavuşa kadar efradı nizamiyei şahane ve silâh altında bulunan efradı 

redife ve jandarma efradı şahsi vergiden müstesnadır. Şahsi vergi mua

mele! tarhiyesi katiyen hitam bularak vacibülifa olduktan sonra terhis 

olunan efrada o sene için şahsi vergi tarholumnaz ve tarholunduktan 

sonra fakat kablettahsil silâh altına alınan efradın o seneki vergilerinin 

dahi meclisi idarelerden alınacak mazbatalarla alelûsul' kayıtları terkin 

ve işbu mazbatalar redif taburlarından verilecek ilmühaberler üzerine 

tanzim olunur. 

(Madde 4 — Şahsi vergi üç s ınıf üzerine mürettep olup birincisi 

memurin ikincisi çiftlik ashabı ve üçüncüsü bunlardan maada sair mü

kellefindir. 

Madde 5 — Memurin i l e çiftlik sahiplerinden maada şuhur ve 

kasabat nüfusu mükellef esinden istifa olunacak şahsi vergi berveçhi 

âti derecata taksim edilmiştir: 
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Kuruş 

Üç günlüğü 19 k uruşa kadar olan mükellefinden 10 
> 29 » » » 20 

> » 39 30 
» 49 * » » 40 

59 » » » 50 

» 69 60 
» 79 » > 70 
» 89 > » 80 

» 99 » 90 
» » 199 * > 100 
» » 299 » 200 
» > 399 » » 300 

499 » » » » 400 
> 599 » » 500 

» » 699 » » » 600 

799 » » 700 
» * 899 » 800 

999 » » 900 
» > 1999 > > 1000 

2999 » * 2000 

3000 kuruş üç yevmiyesi üç bin ve daha ziyade olanlardan her şah

sı mükellefin yevmiyesi belediyelerce tâyin olunur. 

Madde 6 — Memurinin vergisi bir senelik aidat ve ianat çıktıktan 
sonra b i r senei kâmile zarfında aldıkları mebaliğin üç yüz altmış beşe 
taksiminden hasıl olacak harici kısmetin üç mislinden ibarettir. Memu
rinin ü ç günlükleri maaş aldıkları vezne ve sandıklarca hesabedilir. 

Madde 7 — Çiftlik sahipleri berveçhi âti beş derece üzerine şahsi 
vergi İle mükellef olup müştereken tasarruf olunan çiftlik ashabı dahi 
bu hesap üzerine dahili tekl i f olunurlar yani kıymeti tahrirİyeden müş
tereklere isabet eden hisse derecatı âtiyeden hangisine tevafuk ederse 
o suretle mükellef tutulup meselâ dört bin Hra kıymetinde olan bir 
çiftlik dört hisseye münkasim olunsa her hisseye biner Ura isabet ede
ceğinden her hisse sahibine yalnız el l i kuruş ve üç bin beş yüz lira 
kıymetinde bulunan bir çiftlik üç hisseye münkasim olursa her hisse 



551 

« b i b i n e yüz kuruş vergi tarholumır ve bunların miktarı hiç bir vakitte 
elli kuruştan dun olamaz. 

Kuruş 

Bin liraya kadar kıymeti muharreresi bulunan çiftlik sahipleri 50 
îki bin liraya, kadar kıymeti muharreresi bulunan, çiftlik sahipleri 100 
Dört bin liraya kadar kıymeti muharreresi bulunan çiftlik sahipleri 200 
Altı bin liraya kadar kıymeti muharreresi bulunan çiftlik sahipleri 400 
Altı binden ziyade kıymeti olan çiftlik ashabı 600 

Çiftlik sahiplerinin vergilerine tahriri kayıtları esastır. 

Madde 6* — Memurinden olan çiftlik sahipleri ve ticarete mâni 
olmıyan belediye riyasetlerinde va bazı âzahklarda bulunan tacirler 
ve çiftlik ashabından olduğu halde ticaretle meşgul olan eşhas velhasıl 
iki üç sıfatı haiz bulunan kesan en ziyade vergi vermesi iktiza eden 
sıfat ile dâhili defter edilir. 

Madde 9 — Kura ahalisi şahsi vergiden müstesna ise de fİlası 1 
şehir ve kasaba ahalisinden iken ticaret itibariyle karyelerde ihtiyarı 
ikametle a hali i kuradan satın aldığı mahsulâtı şehir ve kasabalarda 
satmak suretiyle icrayı ticaret edenler ve mahsus çiftlikleri ve şehir ve 
kasabalarda emlâk ve akarı bulunanlar ve bir kasaba ve şehir ashabı 
emlâkinden olup ta kurada ihtiyarı ikamet edenler tâyin olunacak yev
miyeleri veyahut sıfat ve hüviyetleri itibariyle merbut oldukları kasabat 
ve şuhur hesabına ithal olunur. 

Madde 10 — Ashabı akarın üç günlükleri almakta oldukları be-
delâtı icar i le ve irbah ve idane ve sair güna ticaretle müştagil bu-
lunmıyan serveti nakdiye ashabının yevmiyeleri masrufat yevmiyeleri 
üzerine hesap ve memurinden olan akar sahipleri sekizinci maddede 
gösterildiği veçhile en ziyade vergi vermesi iktiza eden sıfatla dâhili 
defter olunur. 

Madde 11 — Dâhili sinni mükellefiyet olan müslim ve gayrimüs
lim tebaai şahanenin mahalle itibariyle nüfusu zafcoru adedini mübeyyin 
nüfus idarelerinden verilecek defterler vergi şubeleri kuyudiyle badet-
tatbik kâffei erkân ve ümera ve zabitan ile memurin ve müstahdeminin 
esami ve miktarı maaşlarını ve b i r senelik aldat ve yevmiyelerini muh
tevi devair ve taburlardan ita olunacak defatir ve çiftlik ashabının 
vergi defterlerinden ihraç olunacak kayıtları üzerine üç sınıfa bittefrik 
tesisi kaydolunarak her sene nihayet teşrinievvel iptidasına kadar mer-
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but numune veçhile bir defter imlâ edilip belediyelere verilecek ve be
lediyelerce mükellefinin sanat sıfat ve hüviyetleri «tebeyyün ettirilerek 
yevmiyeleri tâyin ve hanei mahsuslarına işaret olunup nihayet kânunu
evvel İptidasına kadar zikrolunan defterler vergi idarelerine iade olu
nacaktır. Nevahİ merkezi olup belediyeleri bul mumyan kasabalarda tah
kikatı l'âzimenin icrasiyle yevmiyelerin tâyini nahiye meclislerine aittir. 

Madde 12 — Henüz tahriri icra olurumyan veyahut kısmen tahrir 
olunan mahallerde nüfusu Hükümetçe malûm ve mukayyet olanların 
kayıttan ve ledelhace mahallât heyeti ihtiyariyesiyle muhtarlardan ic
rayı tetkikat ve tahkikat edilmek suretiyle ve malûm ve mazbut olma
dığı takdirde mahallât heyeti ihtiyariyesiyle muhtarlardan alınacak 
musaddak defatir üzerine nüfusun adedi mümkün mertebe tâyin ve be
lediyelerce ve belediyesi bulunmıyan mahallerde memurini Maliyece 
derecatı tefrik edilerek ona göre muamele i tarhiye icra olunacaktır. 
Tahrir i icra olunmıyan raahallerce çiftlik ashabının vergileri çiftlik
lerinin usul ve nizamı veçhile tahmin olunacak kıymetleri üzerine tâyin 
olunur. 

Madde 13 — Her sene dâhili sinni teklif olanların ve o sene vefatı 
vukubulanların esamisini mübeyyin nüfus idareleri tarafından nihayet 
eylül iptidasına kadar birer defter i ta olunarak bunlar üzerine kaydı 
esasiye vukuat yürütülecek ve teşrinievvel iptidasında belediyelere ve
rilecek defterler behemehal 1 işbu vukuatı cami bulunacaktır. 

Madde 14 — Evvelce birinci sınıfa dahil bulunduğu halde me
mur olanlar veyahut çiftlik mubayaa eyliyenler ve çiftlik sahibi olduğu 
halde çiftliği satarak ve memur bulunduğu halde istifa ederek ticarete 
sülük ve memur olduğu halde çiftlik mubayaa edenler senei âtİyeden 
muteber olmak üzere kendilerine mahsus sınıfa geçirilmek lâzımgele-
ceğinden belediyelere verilecek defterler bu bapta izahatı kâfiyeyi muh
tevi olacaktır. 

Madde 15 — Mevaddı sabıka mucibince tanzim olunacak defterde 
esamisi muharrer mükellefin için Dergaadet'te tahrir ve vergi tahsil 
idaresinden ve taşraca vergi şubelerinden ayrı ayrı bir varakai ihbariye 
tanzim ve kânunuevvelin on beşine kadar Tahsili Emval Nizamname
sinin otuz birinci maddesinde muharrer usule tevfikan tebliğ olunur. 
Varakai ihbariye tebliğ olunan şahsın bir itirazı olduğu halde tebliğ 
tarihinden itibaren on gün zarfında Dersaadet'te Maliye Nezaretine ve 
taşrada bulunduğu m ahdi 1in en büyük mülkiye memuruna ba. istidaname 
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müracaat edecekleri misillû belediyelerce ve nahiye meclislerince tâyin 
olunan yevmiyeler haddi itidalde görülmediği veyahut mükellefinin 
itirazları gayri muhik görüldüğü takdirde vergi tahsil idaresi ve vergi 
şubeleri de ba müzekkere beyanı hal edebilecek ve Dersaadet'te Mec
lisi Maliyece ve taşrada mecalisi idarece tetkiki keyfiyet i le sınıflarında 
ipka veya tenzil Ve terfii sınıf edilmek veyahut bütün bütün müstesna 
tutulmak üzere şubat iptidasına kadar itayı karar olunacaktır. Bu ka
rarlar katı olup ihbarnamelere on gün zarfında itiraz vukubulmadığı 
halde dahi ihbar olunan miktar kespi katiyet edeceğinden mecalisi mez-
kûrece itiraz olunmıyan vergiler için tadilât icra olunamaz. 

Madde 16 — Elli kuruş ve ondan dun vergi vermesi lâzımgelen 
mükellefinden mefluç ve muk'at ve iki gözleri âmâ bulundukları halde 
kendilerine şahsi vergi tarhedilmiş bulunan veyahut muahharan duçarı 
maluliyet olanlar veyahut ehli kura ve zürra ve nizamen müstesna olan
la r ve yetmiş yaşını ikmal edenler her ne vakit olursa olsun mahalle
lerinden veya bir dairei resmiyeden meccanen verilecek birer tasdik 
ilmühaber iyi e müracaatlarında Dersaadet'te Tahr i r ve Vergi Tahs i l İda
resince ve taşraca vergi şubelerince tahkikatı muktaziye icrasiyJe mü-
talâai lâzime dermeyan olunduktan sonra meclislerce bittetkik verilecek 
ka ra r üzerine istisna veya ipka olunurlar. Vergileri tahakkuk etmiş 
olduğu takdirde mecalisin kararlarında bu cihet dahi tasrih olunarak 
hemen muamelei terkiniyeleri icra olunur. 

Madde 17 — Bir mahal ahalisinden olup ta diğer mahalde sakin 
bulunanların ve kura ahalisinden olup ta şuhur ve kasabatta müte-
mekkin olanların şahsi vergileri bulundukları mahallerce tarh ve istifa 
olunur. Şu kadar ki çiftlik ve akar ashabından bulunan erbabı servet 
ve yesarın çiftlik ve emlâk ve akarının bulunduğu mahallerce sınıf ve 
derecesi tâyin olunarak ikametgâhının bulunduğu mahaldeki en büyük 
mat memurlarına iş*ar edilmek lâzımdır. Bunlar emlâk ve akarının bu
lunduğu mahaller hesabına ithal edilmeyip sakin oldukları mahallerce 
sekizinci madde mucibince dâhili hesap olunurlar. Dersaadet ve Vilfi-
yatı Şahane ahalisinden olup ta memaliki ecnebiyede veyahut şahsi 
vergiden müstesna olan mahallerde memuren veya ahar suretle ikamet 
eden eşhas maskatı re'slerince dâhili teklif- edilerek vergileri Tahsil i 
Emval Nizamnamesine tevfikan istifa edilecektir. 

Madde 18 — Dâhili tahrir olan mahallerde mektum kalan nüfusun 
şahsi vergisi işbu verginin tarihi ihdasından itibaren bilhesap istifa 
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kılınır. Ve dâhili tahrir olrnıyan mahallerce zuhuru senesinden itibaren 
mükellef tutuhır. 

Madde 19 — Mevaddı şahikada beyan olunduğu üzere tevziatın 
icra ve tadilâtın ikmalini mütaakıp her mahalde şahsi verginin miktar 
ve derecat ve s-unufu tahakkuk edeceğinden kaza vergi şubelerince be
hemehal mart iptidasında memurin ve çiftlik sahiplen ve bunların gayri 
kesandan ibaret olarak üç sınıf üzere mürettep olmak üzere (2) nu
maralı işaretiyle numunesi merbut bir kıta tahakkuk cetveli imlâ olu
narak livaya ve livaca dahi mülhak kazalardan alınan cetvellerle merkez 
kazası için tanzim edilecek cetvel üzerine her kazanın miktarı tahak-
kukatını gösterir surette (3) numaralı işaretiyle numunesi merbut bir 
liva cetveli imlâ edilerek nihayet nisan İptidasına kadar Haainei Celi-
leye gönderileceği gibi işbu cetvellerin birer sureti musaddakası da 
tabi oldukları vilâyata irsal kılınacak ve Dersaadet ahalii mükellefe-
sine tarholunan şahsi verginin sunuf üzerine tahakkukunu, müş'ir bir 
defter de Dersaadet Tahrir ve Vergi Tahsil İdaresince bittanzim ita 
olunarak vilâyattan gelen cetvellerle birleştirilip nihayet eylül gayetinde 
Tahsilat idaresince bir cetveli umumî tanzim ve Babıâl iye takdim kı
lınacaktır. 

Madde 20 — Şahsi vergi miktarı her sene bu suretle tahakkuk 
ve cetvelleri tanzim olunduktan sonra Dersaadet'te Tahrir ve Vergi 
Tahsil İdaresince ve taşralarda mal kalemlerince işbu verginin taıhak-
kukat ve tahsilatını ve vukuat muamelâtını cami olmak üzere (4) İşa
retiyle numunesi merbut deftere devairi tahsiliye üzerine miktarı ta-
hakkukat hemen kaydedilerek müteakiben tahsilat ve vukuat muamelâtı 
muntazaman yürütülecek ve cedavili şehriyede ve hesabatı maliyede 
açılacak hesabı mahsuslarda da keyfiyeti tahakkuk ve tahsili terkim 
edilecektir. 

Madde 21 — Üç ayda bir kere kazalarca şahsi vergiden vukubu-

lan tahsilatın nevi ve mekadirini raiibeyyin (o) numara işaretiyle nu

munesi merbut birer cetvel tanzim olunarak livaya gönderilecek ve 

livaca dahi her üç ayda bir kere kazalardan alacağı cetvellerle merkezi 

kaza cetvelini cem ve telfik ederek (6) numara işaretiyle merbut bir 

cetvel tanzimiyle Hazinei Celileleye irsal olunacağı gibi Dersaadet Tah

rir ve Vergi İdaresi dahi tahsilatı vakıayı havi üç ayda bir kere bir 

cetvel tanzimiyle Tahsi lat İdaresine ita edecektir. 
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Şahsi verginin sureti istifası 

Madde 22 — Şahsi vergi her sene, martının birinci günü vacibüleda 
olur. El l i kurusa kadar olan vergiler senenin birinci üç ayı zarfında 
defaten istifa olunur. El l i kuruştan ziyade olan vergiler senenin ilk 
altı ayı zarfında müsavi iki ve nihayet üç taksitte ve her taksitin arası 
iki ayı tecavüz etmemek üzere mukassaten tahsil olunur. î / | e m u r m m 

vergileri bir senelik aidat ve ianat tenzil olunduktan sonra altıncı mad
de mucibince bil hesap tâyin ve her sene haziran maaşlarından suret ve 
senetlere işaret olunarak katı ve tevkif kılınır. Her sene teşrinievvel 
iptidasına kadar müstahdemini mevcudenin esami ve miktarı maaşlarını 
havi birer defter vermiye şirket ve kumpanyalarla kâffei miiessesaü 
umumiye mecbur olup bu suretle defter veren şirket ve kumpanya müs-
tahdemîninin şahsi vergileri haziran maaş ve yevmiyelerinden tevjdf 
edilmek üzere şirket ve kumpanyalardan temmuz zarfında mutalebe 
olunur. Vaktinde defter verroiyen şirket ve kumpanyalar müstahdemî-
ninin yevmiyeleri belediyelerce tâyin olunup şu kadar ki bunların 
hakkı itirazları olamaz ve Tahsil i Emval Nizamnamesine tevfikan şa
hıslarından tahsil olunur. 

Madde 23 — Maaşları Hazinei Celİle ile vilâyet ve liva ve kaza 
mal sandıklarından muhas^as bnlunmıyan veyahut bura)arâan muhas-
sas olduğu halde devairi saire vezne ve sandıklarından verilmek üzere ha
vale olunan memurinin vergileri maaş aldıkları vezne ve sandıklarca 
kezalik haziran maaşından katı ve tevkif suretiyle istifa olunarak der
hal Hazinei Ceîile ve mal sandıklarına isal ve teslim kılınır. 

Madde 24 — Dersaadet'te Tahr i r ve Vergi Tahsil İdaresi ve taş
rada mal memurları tarafından şubatın on beşine kadar her mükellef 
için (1 ) numaralı numunesine fevfilçan tahsil olundukça tahsilatı dahi 
kaydedilmek üzere bir vengi tezkeresi tanzim edilerek mart iptidasına 
kadar tahsildarlar vasıtasİyle tevzi olunur, işbu tezkereler yirmişer pa
ralık maktu resmi munzam puluna tabidir. 

Madde 25 — Her şahsı mükellefin emvali gayrimenkule beyi ve 
ferağ ve intikalinde ve icar ve isticarında ve mürur tezkeresi ve pa
saport ahzinde ve maaş yoklamalarında şahsi vergiden deynini tama
men tediye etmiş olması lâzımdır. Tediye etmemiş ise hususatı rauhar-
rereye mütaallik muamelât tediyei deynetmesine kadar tehir olunur. 

Madde 26 — Şahsi vergi tahriri icra edilen mahallerde Tahsili 
Emval Nizamnamesine tevfikan tahsildarlar ve henüz tahrir olunmıyan 
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yerlerde taamülü kadim veçhile mevcut vesaiti tahsiliye marifeti eriyle 
tahsil olunur. Şahsi vergiyi tahsile memur olanlar ve doğrudan doğ
ruya mal sandığına 'teslim olunmuşsa mal kalemi akçenin kabzolun-
duğunu ve kaydolunduğunu yevmiyenin tarih ve numarasını tezkere
lerdeki hanei mahsuslarına işaretle zirini tahtım edecektir. 

ıMadde 27 — Şahsi verginin cibayet masrafı olmak üzere yüzde 
yedi buçuk tahsis kılınarak bunun yüzde altmış parası masarifi tarhiye 
olarak nahiye ve belediye meclislerine ve bir kuruşu muhammin ve saire 
ücura-tına verilmek üzere meclisi idarelere aidat olarak verilip iki bu
çuğu masarifi tarhiye ve hesabiye 'olmak üzere muhasebe ve mal ve 
vergi kalemlerince ve tahsilat idare ve komisyonlarınca ilâveten istih
dam olunacak ketebeye tahsis kılınacak ve yüzde iki buçuğu tahsilde-
ramn adedleri tezyit olunmak üzere emvali umumiye tahsildaran aida
tına zammolunacaktır. 

Madde 28 — Ketebeye verilmesi lâzımgelen yüzde iki buçuk i lk 
senenin umum tahakkuku üzerine bil hesap sureti katiyede tahsis olunup 
belediye ve idare meclisleriyle tahsil darana verilecek aidat tahsilat 
nispetinde ita olunur. Fakat memurin vergisinden vukubulan tahsilat
tan aidat verilmez. 

Madde 29 — işbu Talimatın icrasına Maliye Nezareti memurdur. 
[V«rgii şahsi için birinci tertip 8 inci cildin 430 uncu sayfasındaki hafiyeye 

müracaat.] 

No: 1 1 6 — Harir tohumu istihsal ve füruhtuna 
dair Nizamname 

29 rebiyülevvel 2324 ve 20 mayıs 2322 

Madde 1 — İpek böceği tohumu yetiştirerek âhara satmak arzu
sunda bulunanların behemehal Mema'liki Mahrusai Şahanede küşadedil-
miş ve edilecek olan ziraat mekteplerinde ve Bursa Harir DarüttaU-
minde veyahut memaliki ecnebiye ziraat mefcâtibinden birinde harir 
tohumu ve İpek böceceği yetiştirmek fenlerini tahsil etmiş olduklanna 
dair şahadetnameyi hâiz olmaları lâzımdır. 

Şahadetnameleri bulunmıyan istihsal etmiş oldukları İpek 
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böceği tohumlarını âhara füruht etmeleri memnudur Şu kadar ki ef-
radı nâsın ihtiyacatı zâtiyelerinde istimal etmek üzere istihsal ermeleri 
caiz olup bu misillûlerin hastalıktan salim tohum yetiştirmelerini tes
hil için mevakii mühmımede muvakkat muayenehaneler ihdas edilecek
tir. Tohum satabilmek için tohumcular gerek böcek besledikleri ve 
gerek tohum İstihsal eyledikleri sırada Ziraat 'Nezaretiyle 'Düyunu Umu
miye idaresinden tâyin kılınan fen memurlarının icra edecekleri tef-
tişata tabi olacaklardır* Kozalarını tohumculara satmak maksadiyle 
böcek beslemek istiyenler dahi böcekleri besledikleri esnada memurini 
mumaileyhimin teftişatına tabi olacaklardır. 

Fen memurlarının vezaifi i le icra edecekleri teftişatın sureti ifası 
Ziraat Nezareti ile Düyunu Umumiye Varidatı Muhassasa idaresi bey
ninde kararlaştırılan talimatı mahsusa ile tâyin kılınacaktır. 

Madde 2 — AhaTa satmak üzere tohum istihsal etmek istiyen her 
tohumcu her sene tohum açmazdan akdem şahadetnamesinin numara ve 
tarihini ve tohum istihsal etmek üzere açacağı tohumun miktarını ve 
bes'Iiyeceği mahallerin isimlerini mübeyyin bir varaka tanzim edecektir. 

Tohumculara koza satmak maksadiyle böcek besliyecek olanlar 
dahi balâda muharrer olduğu üzere İdarei mezkûreye b i r varaka vere
cekler ve işbu varakalar mukabilinde kayıt muamelesinin icra kılındı
ğına dair ashabı yedine bir ilmühaber verilecektir. Zikrolunan varaka
lar verilip te mukabilinde kayıt ilmühaberi alınmadıkça tohum çıkar
mak üzere böcekçilik memnudur. İşbu memnuİyet tohumculara satmak 
üzere koza istihsal edenlere de şamildir. 

Her tohumcu ya kendi böcekhanesinden veyahut tahtı teftiş ve 
muayenede bulunup sahibi olan tohumcu yahut kozacı tarafından ak
demce tâyin ve irae olunan böcekhanelerden istihsal ettiği kozadan 
tohum çıkarabilip bundan başka kozalardan tohum çıkarması mem
nudur. Böceklerin ne suretle yetiştirileceği Ziraat Nezaretiyle Düyunu 
Umumiye Varidatı Muhassasa İdaresi beyninde kararlaştırılacak tali
mat ile tâyin kılınmıştır. 

Madde 3 — Yedinde şahadetname olan yerli tohumcular ile yerli 
veya memaliki ecnebiyeden celbettikleri tohumları füruht ve tevzi et
mek istiyenlere bilaistisna Düyunu Umumiye İdareleri tarafından roec-
canen bir ruhsat tezkeresi ita olunacak ve yirmi beş gramdan fazla ol
mamak üzere yerli tohumunu havi olan kutuları Düyunu Umumiye 
Varidatı Muhassasa İdaresine ibraz ile üzerlerine bandrol vazettirmeğe 
mecbur tutulacaklardır. Şu kadar ki ihracata mahsus olan kutular ni-
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hayet ell i gram tohumu havi olabileceklerdir. İşbu bandrollar böcek 
beslemek mevsiminin hitamından kânunusanİi rumî nihayetine kadar 
beheri on para mukabilinde Düyunu Umumiye Varidatı Muhassasa 
idaresinden ita olunacaktır. Yirmi beş 'gramdan Fazla tohumu havi ku
tular iki kutu itibar edilecektir. Tohumcuların hesabı yaş kozanın her 
kilosundan doksan gram salim tohum yahut altmış beş keseden yirmi 
beş gram tohum istihsal olunabileceği itibariyle tesviye olunacaktır. 
Bandrollu kutular bİlâ tezkere naklolunabilirler. 

Şeraiti makbule dâhilinde kışlamış oldukları harir teftiş memur
larınca musaddak olan harir kutularına kışlama müddetinin hitamında 
Düyunu Umumiye İdareleri tarafından kışlamış, olduklarını mübeyyin 
birer etiket yapıştırılacaktır. 

Madde 4 — Her tohumcu tohuma hasreyledikleri kozaları tefrik 
ettikten sonra keyfiyeti mahallî Düyunu Umumiye İdaresine bildirecek 
ve İdarei mezkûre dahi işbu kozaların miktarını bittahkik mahalli mez
kûrda en son gün füruht olunan koza fiatının haddi vasatisi itibariyle 
üşrünü nakden istifa eylİyecektİr. 

Tohum çıkarılmak için koza yetiştiren bocekçiler kozalarını ma
hallî mizanına götürmekte veyahut en son gün füruht olunan koza 
fiatının haddi vasatisi itibariyle üşrünün istifası için tabi bulundukları 
Düyunu Umumiye idaresine ihbarı madde eyledikten sonra doğrudan 
doğruya tohumculara füruht eyelemekte muhtardırlar. 

Madde 5 —. Ihtiyacatı zatiyesi için tohum istihsal eden bocekçiler 
kendi taraflarından beslenmiş olup işbu tohumların çıkarıldığı koza
ların üşründen muaftırlar. 

Madde 6 — Tohumluğa hasrolunacak kazaların beslendiği mahal
lerin birinde baygınlık yahut fazla bir nispette karataban hastalığı mü
şahede olundukta artık oradan tohum istihsali katiyen memnu olup 
hasıl olan kozalar doğruca ya yaş olarak mizan mahalline veya fırına 
gönderilecektir. 

Madde 7 — Tohumcular kelebeklerin hurdebin ile icrayı muaye
nesine ne vakit mübaşeret edeceklerini ve işbu «ıuayenin nerelerde icra 
kılınacağını mahallî Düyunu Umumiye İdaresine bildirecekler ve İdarei 
mezkûre dahi keyfiyeti icabedenlere iş'ar edecektir ve tohumcular kese
leri bÖcekhaneden muayenehaneye hangi gün götüreceği .sekiz gün evvel 
oİbâpta yedlerine verilecek matbu varakalar î le idare! mezkûreye ihbar 
edeceklerdir. 
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Madde 8 — İşbu Nizamname ahkâmına mugayir olarak yedinde 
şahadetname ve kayıt ilmühaberi bulunmadığı halde İstihsal eyledik
leri tohumları âhara satmağa kıyam edenlerin yedlerinde bulunacak olan 
tohumlar zaptolunmakla beraber mahkemeye müracaat edilmeksizin 
Düyunu Umumiye İdaresinin talebi üzerine Hükümeti mahalliye ma
rifetiyle on Osmanlı altını cezayı nakdî alınacak ve bu hareketi tekerrür 
edenlerden ol miktar cezayı nakdî iz 'af olunacaktır ve alınacak cezayı 
nakilerin nısfı muhbirine verilecek nısfı diğeri de Düyunu Umumiye 
ideresince irat kaydedilecektir. 

İkinci ve dördüncü maddelerde münderiç şeraiti ifa etmİyenler veya 
maddeteyni mezkûreteyn ahkâmına muhalif harekette bulunanlar hak
kında dahi aynı muamele icra olunacaktır. Zaptolunan tohumlar mer
kezi vilâyette meclisi idarei vilâyet âzasından bir zat i le Ziraat Nezareti 
memuru ve Düyunu Umumiye nazırı ve muhasebe başkâtibi ve liva ve 
kazalarda meclisi idare âzasından bir zat i le Düyunu Umumiye müdürü 
yahut memurları ile başkâtipleri hazır oldukları halde ihrale ettirilecek 
ve keyfiyet evrakı havadisle ilân kılınacaktır. 

Madde 9 — Üçüncü maddede beyan olunduğu veçhile ruhsat tez
keresi olmaksıztn ve bandrol vazettirilmeksfzin derdest olunan tohum
ların her b i r kutusu için beş kuruş cezayı nakdî alınarak nısfı tutan 
ve haber verenlere verilecek ve nısfı diğeri dahi Düyunu Umumiye 
İdaresince irat kaydedilecektir. 

Madde İO — Dahiliye ve Maliye ve Ziraat Nezaretleri işbu Nizam
namenin icrasına memurdurlar. 

No: 117 — Böcekhanelerle harir tohumu muayenehaaeleri için 
tâyin kılınacak teftiş memurlarının sureti lâyioleriyle 

alacakları maaş ve ifa edecekleri vezaifi mübeyyin 
Z i r a a t Nfczaretİyle Düyunu Umumiye İdaresi 

beyninde takarrür eden 
Nizamnamei ttâhüı 

29 rebiyüUvvel 1324 ve 10 m*yu 1322 

Madde 1 — Teftiş memurları müsabaka imlihanİyle intihap ve 

tâyin olunacaklardır. 
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Madde 2 — Müsabaka imtihanlarına Memaliki Şahanede kâin zi
raat mekteplerİyie Bursa Harir Barüttal imi ve memaliki ecnebiye zi
raat mekteplerinden mezun tebaai Osmaniyeden maada kimse dâhil 
olamıyacaktır. 

Madde 3 — Müsabaka imtihanları Düyunu Umumiye idaresiyle 
bilittifak Ziraat Nezareti ve 1darei mezkûre canibinden ilân olunacak 
tarihte Dersaadet'te icra kılınacaktır. 

Madde 4 — icrayı imtihana memur olan heyeti mümeyyize Ziraat 
Nezaretiyle Düyunu Umumiye İdaresinden tâyin kılınacak ikişer fen 
memurundan mürekkep olup Ziraat Nezaretinden tâyin kı lman iki me
murdan birinin tahtı riyasetinde olarak Dersaadet'te biliçtima ekse
riyeti âra ile İttihazı karar eyliyecek ve imtihanlar şifahi olacaktır. 
İmtihanda kazanılacak numaralar m en yükseği yirmi olup kazanılan 
numaraların tâyini için heyeti mümeyyize âzasından her birinin mü
teferrikan ita ettikleri numaralar cemi i le vasatisi ahzolunacak ve haddi 
vasati itibariyle on ikiden dun olmamak üzere numara ahzine muvaffak 
olanlar en ziyade numara kazanmış olanından bed ile sırasiyle teftiş 
memuru intihap kılınacaklardır. 

Madde 5 — Teftiş memurlarına şehrî ita olunacak maaş altı yüz 
kuruştan dun olmıyacak ve hizmet ve liyakatlerine göre tezyit oluna
bilecektir. Memurini mezkûrenin bir tarafa azimetlerinde tahakkuk 
edecek masarifi seferiyeleri dahi başkaca tesviye edilecektir, işbu ma
sarifi seferiye teftiş memurlarının olbapta tanzim ve ita edecekleri 
pusula icrayı vazifeye memur oldukları mahalde bulunan âmirleri ta
rafından badettetkik vettasdik -tediye olunacaktır. 

Madde 6 — Teftiş memurlarından her biri âmiri tarafından tâyin 
kılınacak mahllerde icrayı vazifeye memur olup mahall i mezkûr ha
ricinde icrayı vazife edemiyecek ve gerek Ziraat Nezareti gerek Düyunu 
Umumiye İdaresi Müdiriyeti Umumiyesi canibinden irae olunacak âmi
rin maiyetinde olunacaktır. 

Madde 7 — Teftiş memurları dairei memuriyetleri dahilindeki 
mahallerde kâin böcekhane ve tohum muayenehanelerine sık sık azi
metle muayene edecekler ve usul ve kavaidi mer'iyeye Umamiyle riayet 
edilip edilmediğine ve alelûsul sâri hastalık mevcut olup olmadığına 
dair tetkikat ve müşahedatı matbu varakalara bidderç maiyetinde 
bulundukları âmirlerine bildirecekler tohumluk böcek yetiştiren bö-
cekçilerin yedine Düyunu Umumiye İdaresi canibinden birer varaka 
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ita kılınacağı cihetle teftiş (memurları her defa mezkur böcekhanelere 
veya tohum muayenehaneleri ne azimet ettiklerinde hangi tarih ve hangi 
saatte azimet ettiklerini işbu varakaya kayıt ile imza eyliyecekferdir. 
Her mahalde bulunan teftiş memurlarının netayici icraatına' dair Zi
raat Nezaretiyle Düyunu Umumiye lidaresi beyninde teatîi malûmat 
edilecektir. 

Madde 8 — Teftiş memurları vezaifi asliyelerine halel1 getirme
mek şartiyle böcek beslendiği mevsimde hususi böcek beşli yen böcek-
Çİlerden arzu edenlerin böcekhanelerini ziyaretle tatbiki lâzımjgelen 
usulü müstahsene hakkında vesayayı muktasiye ifa ve bir böcekhanede 
hastalıklı böcekler müşahede ettiklerinde böcekhane sahibinin ismiyle 
açılan tohumların hangi tohumcudan alındığını ve mahalli ikametini 
kayıt ve bu suretle muayene eyledikleri böcekhanelerin bir defterini 
yaparak ol baptaki mütalâasiyle beraber amirlerine irsal edeceklerdir. 

Madde 9 — Böcek beslendiği ve tohum çıkarıldığı mevsim hitam 
buldukta teftiş memurları âmirleri tarafından gösterilecek ve Ziraat 
Nezaketiyle Düyunu Umumiye İdaresince bilittifak tensip olunacak mc-
vakii mühimmei haririyede ve evvelce bilmuhabere vilâyeti aidesinden 
ilan olunacak vakit ve mahalde böcekçilik hakkında ahaliye bilâ ücret 
dersler vereceklerdir. Ahaliye verilecek dersler sırf amelî olacak ve 
bilhassa ipek böceği beslemek ve dut ağacı yetiştirmek hususundaki 
usul ve kavaide dair bulunacaktır. Bu vazife ile mükellef olan teftiş 

memurları Düyunu Umumiye idaresinden verilen hurdebinler ile bun
ların müstahzaratını ve duvarlara talik edilmek üzere tertip olunan lev
haları daima beraberlerinde bulunduracaklardır. 

Madde 10 — Teftiş memurları dairei memuriyetleri dâhilinde 
geştügüzar eyledikleri esnada dutluk ashabına dut ağaçlarının ne su
retle gars ve tımar olunacağına dair vesaya ve ihtaratı lâzlmede bulu
nacaklar ve dutlukları muayene ile hastalık müşahede eylediklerinde 
keyfiyeti ba rapor âmirlerine bildireceklerdir. 

Madde 11 — Teftiş memurları her sene böcek beslendiği mevsim
den evvel dairei memuriyetleri dâhilinde bulunan tohum istihsal eden 
böceklilerin nezdine azimetle böcekhaneleri usul ve nizama tevfikan 
tathir ettirecekler ve senei sabıkada böceklerinde hastalık mevcut olan 
bÖcekçileri dahi aynı tathiratı icraya icbar edeceklerdir. 

Madde 1£ — Teftiş memurları herhangi bir illetle musap bir bö-
çekhaneden çıktıkları zaman kendi üzerlerinde icrayı tathirat hususuna 

T. 1 C. B F. 36 
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itiria cemiye mecburdurlar. Memurini mumaileyhim hassaten tathîr 

edilmiş bir c*k* ifctis* eyliyecekler ve bîr -mahalde şüpheli ve bulaşık 

olan böcekhanelerin teftişini illetten salim bulunanlarının muayenesin

den sonra icra edeceklerdir. 

No: 118 — Tohum istihsali için böcek beşli yenler tarafından 

tatbiki I&tımgelen usul ve kava it 

hakkında TaKmat 

29 rebiyülevvel İİ24 ve 20 maya 2322 

Madde 1 — Tohumluğa başroluaacak böcekler alelade kerevetler 
üzerinde beslenecektir, i şba kerevetler kâfi derecede hava alabilmek Sç,m 
sathı zeminden oldukça mürtefi olmak lâzımgelip yekdiğeri üzenine ko
nulabilirce de beynlerindeki fasıla iâakal 1,60 metre olmalıdır. Bu mi
si llû böceklerin hasır üzerinde beslenrftehîri katiyen memnudur. 

Madde 2 —- Böceklerin cinsine göre öHs yani yirmi beş gramlık 
b i r kutu tohum için istimal olunacak kerevetler akmıştan seksen metre 
murabbaı kadar satıhta ve böceklerin beslendikleri mahal kapalı olduğu 
surette yüz metre mikâbında havayı muhtevi olmak lâzımgelip yoka* 
böcekhaneler tahtadan, toprak kerpiçten yahut bilûmum kolaylıkla ha
vanın cereyanına müsait mevat ve saireden imal edilmiş olduğu tak
dirde zikrolunan mevat-tan daha a z hava istİabeden mahal ile dahi ik
tifa olunabilir. 

Madde 3 — Böceklerin al t lar ı i lk devrelerde İâakal birer Ve son 
devrede ise kâfi bir nispette değiştirilecektin 

Madde 4 — 'Böcekçiler yeniden tohum açmağa başlamazdan ak
dem usul ve nizamına tevfikan böct&hanelerini tathir edeceklerdir. Bö
cekçiler böcek ha nelerinde böceklerin aklar ım deriştirdikten sonra bet 
başın içinde İâakal bir defa ve her metre mikâp için ü$ gram mutta' 
rında kükürt ihrak edeceklerdir. 

Madde 5 — Böceklerde hastalık zuhurunda altlarından şıkatı yap
rak kırıntısı ve ölü böcekler ve her nevi fazalat ihrak edilecektir. 
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No: İ 1 9 ^ femnlyet Sândtftna merhum olupta indeknüzayede 
bedeli lâyıkmı bulmryan emlâîcin Sandık namma sureti 

tefevvüzfl Ve müıtffer14att ha&kıhtia 
iradei »feniye 

4 rebiyülevvel 1324 ve 15 mayıs 1322 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Müzîmtası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin tneyanei çakara ne m izde kıraat 
olunan işbu mazbatasında Emniyet Sandığına merhun olan emlâkin 
bir kısmı ashabı tarafından tediyei deyin edilmemesinden dolayı müza
yedeye çıkarılmış ise de esnayı müzayede ve füruhtunda ashabı cani
binden ika edilmekte olan müşkülât müşterilerin kesri ragabatını mucip 
oİmakta olmasiyle emlâki mezbure satılarak istifayı matlup edileme
mekte olduğu iş'aratı vakıadan anlaşılmış ve müzayedeye çıkarılan 
emlâkin devairi resmiye ile Ziraat Bankasınca cari usule tevfikan San
dık namına teferruğu bu müşkülâtı d e f e kâfi olacağı derkâr bulunmuş 
olduğundan Ticaret ve Nafıa Nezaretince beyan olunduğu veçhile Em
niyet Sandığı Nizamnamesi ahkâmına tevfikan mevkii ımütflyedeye çl-
karılıpta bedeli lâyıkını bulamıyan ve bilâhara müzayedeten fazla 
bedel ile satılabileceği Sandık idaresince ve Komisyonunca tahakkuk 
eden emlâke Sandık namına pey sürülerek hitamı müddeti müzayedede 
takarrür eden bedelin bedeli misil addiyle Sandık namına katİySn te-
fevvüz edilmesi ve fakat tarihi tefevvüzünden altı ay sonra Sandık ta
rafından yeniden müzayedeye konulması ve Sandığın uhdesine geçipte 
âhara satılamıyan emlâkin sahibi evvelleri bilmüracaa Sandığın resül-
ma! ve faizinden olan matlubunu ve bilcümle masarifini tediye eyle
diği halde emlâkin kendilerine iadesinin usul ittihazı ve bu raisillû 
dıin kıymetli olarak kabul edilen merhunattan tevellüt edecek zarar ve 
ziyanın takibatı kanuniye icrasiyle müsebbiplerine tazmin ettirilmesi ve 
badema öyle dun kıymetli emlâkin rehin olarak kabul edilmemesi için 
takayyüdat icrası hususlarının Nezareti Müşariimleyhaya iş arı tezekkür 
kılındığı gösterilmiş ve bü suret icabı maslahata nıuvarık ve femniyet 
Sandığının muhafazai hukukunu Icafil görülmüş olmakla olveçhrİe 
ifayı muktezasınin ve elde blunan diğer nıerhunâtın dahi usut ve nizamı 
dairesinde peyderpey füfuhtiyle Sandığın tanzimi hesabatı esbabının 
istİkmaîl hususunun Nezareti foüşarümleyhayâ havalesi babında Ve ka-
trbei ahvâlde eırifü ferman hasreti veJİyülemir erendİmiz'indir. 
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No: 1 2 0 — Tahvilâtı mûmtazenin mübadelesi hakkmda 
Mukavelename 

28 rebiyülevvel 2324 ve 8 haziran 2322 

Şerefsanih olan iradei seniyei hazreti hiiâfetpenahiyi mübelliğ 
buyuru!dıi sâmi mucibince b i r taraftan Hükümeti Seniye nam ve he
sabına hareket eden Sadrazam fehametlü devletlû Feri t Paşa ve Maliye 
Nazırı utufetlû ziya Beyefendi hazeratı ve diğer taraftan Bankı Osmani 
namına hareket eden Müdürü lUmumisi Mösyö Defs ve Müdürü Umumî 
Muavini Mösyö iNepas ve işbu mukavelenamenin Düyunu Umumiyei 
Osmaniye idaresine ait ahkâmı için İdarei tmezbure namına müdahale 
eyliyen Meclisi İdare Reisi Kumandan ıBerje beynlerinde hususatı âtiye 
bilmukavele karargir olmuştur. 

Madde ,1 — Bankı Osmani işbu mukavelenameye merbut emri âli 
hükmünce ihdas olunan dokuz milyon beş yüz otuz yedi bin Osmanlı 
yahut sekiz milyon altı yüz yetmiş bin İngiliz lirası veya iki yüz on 
altı milyon yedi yüz elli bin frank resülmali itibari!ik dört yüz otuz 
üç bin beş yüz adet deyni mübeddeli muvahhat tahvilâtını yüzde seksen 
yedi fiatiyle (Hükümeti Seniyeden maktuan mubayaa eder ve Hükümeti 
Seniye dahi bu sureti mubayaayı kabul buyurur. 

Madde 2 — Bin sekiz yüz doksan senesi yüzde dört faizli tahvilâtı 
mümtaze istikrazının halen eyadii tedavülde olup miktarı altı milyon 
yedi yüz seksen altı bin yüz altmış dört Osmanlı lirasına baliğ olan 
tahvilâtın ımecmuımun nihayet 1/14 eylül 1906 tarihine kadar bedelâtı 
ahzolunmak üzere hâmilleri tarafından ıgetirilmeşini Hükümeti Seni-
yenin emriyle Bankı Osmani ilân edecektir. İşbu tahvilât Bankı Osmani 
marifetiyle kamilen -zımbalanıp Düyunu Umumiyei Osmaniye İdare 
Meclisine teslim edilecektir. 

Madde 3 — Anifüzzıikir tahvilâtı mûmtazenin tesviyei bedelâtı için 
muayyen olan tarihten evvelce Bankı Osmani tahvilâtı mezburenm deynî 
mübeddeli müvahhadin müceddeden mevkii tedavüle çıkarılacak olan 
tahvilâtiyle mübadelesini hâmillere teklif edecektir. 

İBankı Osmanice tâyin olunan müddet içinde mübadeleye talip ol-
mıyan hâmiller tahvillerinin bedelini başa baş olarak nihayet 1 / ^ eylül 
1906 tarihine kadar bihakkın istifa edeceklerdir. Bankı Osmani bu te-
diyat için iktiza eden nıebaliği tedarik etmeğe mecbur olacaktır. 

Madde 4 — Hükümeti Seniye memaliki ecnebiyedeki damga res
miyle zirde muharrer masarifin tesviyesi için 'Bankı Osmaniye işbu 
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mukavelenamenin baisi tanzimi olan tahvilâtı cedidenin beher yüz Os
manlı lirası miktarı itibari ligi üzerine bir buçuk Ormanlı lirası ita ede
cektir. Bankı Osman i dahi bu kamüsyona mukabil tahvilâtı cedide! 
mezkûrenin kâffei masarifi tanzimliye ve -tabiyesini ve tedavüle çıka
rıldığı esnada ecnebi damga resmi masarifini ve her nerede olursa ol
sun mevkii tedavüle ihraciyle ©orsa defteri resmisine kayıt ve kabulü 
muamelâtının intacedeceğİ masarifi ve işbu tahvilâtı cedideye roüteferri 
kâffei masarifi ânziyeyi (Hükümeti Seniyeye ve 'Düyunu Umumiyei Os
maniye lldaresine karşı maktuan deruhde edecektir. 

Madde 5 — Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresi bin sekiz yüz 
doksan senesi yüzde dört faizli tahvilâtı müm tazenin 1/14 eylül 1906 
tarihinde duhul edecek altı aylık taksit bedeli olan iki yüz on beş bin 
iki yüz elli Osmanlı lirasını tarihi mezkûrda Bankı Osmaniye teslim 
edecek ve bilmukabele Bankı Osmani dahi tahvilâtı mümtazei mezkû
renin tesviyei bedelâtı gününe kadar işlemiş olan faizlerinin tediyesini 
ve tahvilatı cedidenin mecmuu üzerine yevmi mezkûrdan itibaren 1 /14 
eylül 1906 tarihine kadar işliyecek faizin ifasını deruhde edecektir. Ma
rul beyan iki yüz on beş bin iki yüz elli 'liradan gayn ez sarf elde kalan 
bakiye (Bankı Osmani canibinden Hükümeti Seniyeye teslim edilecektir. 

Madde 6 — Neşrolunacak tahvilâtı cedidenin maktuan deruhde 
edilmesinden husule gelecek meblâğı safi yani meblâğı mezkûr ile bin 
sekiz yüz doksan senesi yüzde dört faizli tahvilâtı mümtaze istikrazının 
mevkii tedavülde bulunan miktarı beynindeki fark ki dördüncü maddede 
muharrer maktu kontüsyon çıktıktan sonra bir milyon üç yüz altmış 
yedi bin dokuz yüz yetmiş bir Osmanlı lirasına baliğ olur. Zirde gös
terilen müddetler içinde Osmanlı lirası olarak (Bankı Osmanice Dersaa-
det'te Hükümeti Senîye emrine hazır tutulacaktır. Şöyleki: 

Osmanlı 
lirası 

İşbu mukavelenamenin imzalandığı tarihte 

Tarihi mezkûrdan bir mah sonra 

ikinci teslimat tarihinden bir mah sonra 

Üçüncü teslimat tarihinden bir mah sonra 

Dördüncü teslimat tarihimden bîr mah sonra 

395 370 

250 000 

250 000 

250 000 

mm 
1 367 971 
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Madde 7 — Tahvilâtı cedidenin her nerede lâzım olursa Borsa fiatı 
resmiye defterine kayıt ve kabulünü Bankı Osmani tajebedeoek ve Hü
kümeti Seniye dahi sefaretleri marifetiyle bu bapta tavassut buyura
caktır. 

Madde 8 — İşbu Mukavelenamenin tarihi imzasından itibaren üç 
mah zarfında Avrupa'da veya müstemlekâtta bir muharebe vukuhtflduğu 
yahut Fransız ve lngi]iz veya Alman rant eshamının fii carisi işbu Mu
kavelenamenin tarihi imzasındaki fiattan üç adedi sahih maiktan tedenni 
eylediği takdirde Bankı Osmani taahhüdatı vakıasının icrasını tecil 
edebilecek ve fakat işbu tecil keyfiyetini Maliye Nezaretine ve Dü
yunu Uçnumiyei Osmaniye İdaresine tefhim eyledikten sonra keza)il( 
işbu Mukavelenamenin tarihi imzasından itibaren bir sene müddetle ve 
aynı şartlarla işbu Mukavelename ahkâmından istifade etmeğe hakkı 
olacaktır. 

Ahvali nıesrudenin vukuunda tahvilâtı cedidenin neşrinden evvel 
Hükümeti Seniyeye ita edilmiş olan mebaliğe tevarİhi teslimlerinden, 
itibaren senevi yüzde yedi faizli avans nazariyle bakılacaktır. 

Madde 9 — İşbu Mukavelenamenin icra veya tefsiri ahkâmından 
dolayı vukubulabilecek her gûna ihtilâf iki hakemden mürekkep bir 
mahkeme marifetiyle fasıl ve hasmolunacak ve hakemlerden biri ca
nibi Hükümeti Seniyeden ve diğeri Bankı Osmani tarafından tâyin edi
lecektir. Bu hakemler beynlerinde uyuşamadıklan takdirde işe netice 
vermek üzere bir hakemi salis naspedecekler ve bunun verdiği karar 
her iki taraf için kat'iyülhüküm olacaktır. 

İşbu Mukavelename üç nüshai asliye olarak 12/25 haziran 1522/1906 
tarihiyle Dersaadet'te tanzim ve teati olunmuştur. 

Sadrazam Maliye Nazın 
Mehmet Ferit Mehmet Ziya 

e 

Not 1®1 — Tahvilâtı mttmtazenin mttbadefeet hakkında 
K a r a r n a m e 

28 rebiyülevvel 1324 ve 8 haziran 1322 

Muharrem Nizamnamesine merbut y i 4 eylül 1903 tarihli karar
namenin altıncı madesine tevfikan Hükümeti Seniye 18/30 nisan 1690 
tarihli muJcaveJename mucibince ihdas edilmiş olan yüzde dört faizli 



tahvilâtı mümtaza istikrazının halen tedavükU buhıaan oakıyesinia tes
viye; hedelâtmı Düyunu Umumiyei Osmaniye-Jdsrs (Mectiac ile UUttifafc 
{kararlaştırılmış olduğundan ımevaddı âtiyenm mevkii icraya vaz'ı husu
suna iradei semyei hazreti hilâfetpenafai aenrfmütaaKik: buyuıufanaştar. 

Madde 1 — 1890 seaesj yüzde dört faizli tahvilâtı mü m taze istik
razı hâmilleri yedterindeki tahvilât bedetâanı ahzetmek üzere nihayet 
1/14 eylül 1906 tarihine kadar ihzar eylemeleri Bankı Osmaoi vasıtaaiyre 
ilân edilecektir. 

Madde 2 — Tahvilâtı mümtazenm tesviyei fiedelârından dolayı 
elde kalacak olan dört yüz otuz bin beş yüz Osmanlı liralık tahsisatı 
seneviye salifüzzikir karamamei merbuta» altıncı maddesi mucibince 
dokuz milyon beş yüz otuz yedi bin Osmanlı yahut sekiz milyon artı 
yüz yetmiş bin ingiliz liralık veya iki yüz on altı milyon yedi yüz elli 
hm franklık bir resülmalin teşkiline tahsis olunacak ve işbu resülmaH 

cedit mezkûr kararnamenin birinci maddesi hükmünce takarrür etmiş 
olan otuz İki milyon yedi yüz otuz sekiz bin yedi yüz yetmiş iki Osmanlı 
yahut yirmi dokuz milyon yedi yüz altmış iki bin beş yüz yirmi ingiÜa: 
lirası veya yedi yüz kırk dört milyon altmış üç hin frank resülmaj* 
itibarilik deyni mübeddeli tnüvahhade zammedİlecektir. 

Ânifüzzikir dokuz milyon beş yüz otuz yedi bin Osmanlı liralık 
resülmali cedit beheri yirmi iki Osmanlı yahut yirmi İngiliz lirası veya 
beş yüz frank kıymetli dört yüa otu» üç bin haş yüz- adet lefcer tahvilâta 
münkasem olacaktır. 

Madde 3 — Zikrolunan karamarnei merbutun altıncı maddesi mu
cibince tahvilâtı raezbure sınıf ve muamelece beynlerinde hiç bir fark 
olanıyarak deyni mübeddeli müvahhat tahvilâtı meveudesimn cüz'ü mü
temmimini teşkil edecek ve kecalik ayna müddet ve şeraitle zûhay* 1961 
senesi temmuzuna kadar resülmali tesviye- edilecektir. 

Madde 4 — Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresi dört yüz otuz üç 
bin beş yüz adet tahvilâtı cedideyi Bankı Osmaniye teslim edecektir. 

Bankı Osm ani bedel âtı tesviye edilmiş olan tahvilâtı mümtazendn 
kâffesini Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresi marifetiyle iptal edilmek 
üzere Hükümeti Sen iye hesabına olarak fdreai metkÛreye tealin* eyliye-
çektir, 

Madde 5 — Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresi 1890' senesi, yüzde 
dört faiaU tahvilâtı mümtazesmin 1/14 eylÛI | 9 Q & tarifciûdc i M a i du
hul edecek altı aylık takaji bedeli o3a*t iki yüz. on beş hin. iki yuz elli 
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Osmanlı lirasını tarihi mezkûrda Bankı Osmaniye tediye edecektir. Bi l 
mukabele Bankı Osmani dahi tahvilatı mümtazenin tesviyei 
bedelâtı gününe kadar işlemiş olan faizlerinin ve yevmi mezkûrdan iti
baren 1/14 eylül 1906 tarihine kadar tahvilâtı cedidenîn mecmuu üze
r ine senevi yüzde dört hesabiyle isliyecek olan faizin tediye ve ifasını 
taahhüt edecektir. Marüzzikir altı aylık taksit bedelinden gayrı ez sarf 
elde kalacak mebaliği Bankı Osmani iHükümeti Senİye emrine hazır 
bulunduracaktır. 

Madde 6 — Düyunu Umumiyei Osmaniye idaresi tahvilâtı cedide 
için masarifi Bankı Osmaniye ait olimak üzere senedatı muvakkate tanzim 
ve Bankı mezkûra teslim etmeğe mezun bulunmuştur. Tahvilâtı katiye 
zaten ba iradei seniye tasvip ve neşredilmiş ulan deyni müvahhat tah
vilâtının aynı olacak ve bunlar gibi Maliye Nazırının gr i f imzasını 
havi bulunacaktır. Maliye Nazırı bunun için Paris 'e bir memur izam 
edecektir. 

Madde 7 — Muharrem Nizaranamesiyle l / H eylül 1903 tarihli 
karamaımei merbutun işbu emri âli ile tadil ölunmıyan kâffei ahkâmı 
meriyülicra kalacaktır. 

• 
No: 1 2 2 — 1 8 saf er 1 2 9 9 tarihli Zabıt a i Sarydiye 

Nizamnamesinin 2 7 nci maddesine müaeyyel 
fricrai Nizamiye 

2 cemaziyelevvel 1324 ve 11 haziran 1322 

Bal ık saydmda h i la f ı memnuiyet torpil istimal edenler hakkında 
dahi işbu yirmi yedinci maddenin mâtufunaleyhi olan Kanunu Cezanın 
yüz doksan altıncı maddesine tatbikan ceza tertip ve tâyin edilir. 

R M * I 
Dt«tar CaaaM 

K». Saalatt Tartl» Clh SaMla Son 

Vapur <ra yelkenli aandallaria balık N H adcı l a » TC 
Deraaadat balıktı « n a f n ı dair Karamana 
Kararname! naskftn m n a a r y a l fıknl Ntumlre 
Zad nal Sardir* PHaamnameal 
t Kan ı rc ı l l i»* alt faftknrl S167 n u m a r a l ı kananla kaldın!-
imara.] 
30 oncu a ı a d d a i muaddele*! 
U ftnel mtiâti maddele*! 
39 unca taaddat ranubhthatt 
Zefcıtal Sardtra HtaeniaaaneUln M ttacl aaddeeial m ı « U 
N b a n * a s M B İ n ladlll 

Zari 1 AS 
Zari 1 M 
Z«yl 2 122 

1 t 391 
1 6 11H 
1 7 M7 

2 12 692 
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M a t » Caaeaa 

Hm. B - a l * Tart*» Olt Sekile t a n 
Zahitti Sardlra NtnnsanaataİK S, 11, 12, 4« »et aaddele-
rina mtaayral Kararttı » a 
Sİ8 . Zabıta 1 Sardrra MaaaaamaaUl nvaddil Kaun 
[Bo kanonu 443 samanlı kanuna •ukallf haksin kal diril-
auftır.] [Av teebeaelerlae al d hukmB 1167 aaaaaralı kanuala 
kal dini nuetır.J 
721 - Zabıta! Sardİre Ntaamnaaıeeinİn bası mrvaddına mü-
•arral Kanon 
8 2 0 - Zabıtal Say dire Nlaaranaıneelnln tadili hakkında Kanan 
163 • Zabiiıi Saydlre Nitaroaemeainln 2 9 uncu maddealnln 
tefalrt 

2 13 7U 
3 3 ss 

3 S T U 

3 7 3*2 
3 7 1403 

3 12 1 1 1 

No: 1 2 3 — DemiryoUarro Usulü Zabıtasına dair 8 saf er 1 2 8 4 
tarihli Nizamnamenin 4 üncü maddesine 

Slâve olunan fıkra 

2 cemaziyelevvel 1324 ve 11 haziran 1322 

Vagonlar derummda bulunan imdat işaretlerini bilâ ihtiyaç istimal 
ederek bir gûna kazaya sebep olmaksızın trenlerin tevakkufuna bais 
olan yolculardan y a n m Osmanlı altınından beş Osmanlı altınına kadar 
cezayı nakdî alınır ve işbu cezayı nakdinin miktarı işbu Nizamname 
ahkâmına tevfikan mahakimce takdir ve tâyin olunur. 

Kara! 

Dii.ıar Gaaeta Betlıfc T«r t» Ctlı SahlCe San 

Denlrrollen anlfl aabıtaaıaa dair N b u u n t 1 2 34* 
NUamnâmel mMk&raa 2 ati maddaaina af laa/ra l lıkaratı 
N baniye 1 B 194 
NUamnamal m a a k t n t a 4 Oncu maddeeİDe »flaaTyal Akamı 
Nlaamtro 1 • 8 56» 
Nhannanat B H a k ü n a İS inci Maddal M a d d a l e a l 3 6 S4 
Nlaamnamel auakar* rafta* nrel naddel Ninniye 2 6 M 
Muranam el m etkine n&aerral Kanuna Muvakkat 2 « 3S2 

'No: 1 2 4 — Gaz depolarının k e m akım belediyelere İadesiyle 
g a z sandıklarından alman ücuratm tencili r e belediyelere 

«it zephiye ve kaustar rüsumunun da kısmen ve 
mukabeleten Maliyeye almması hakkında 

iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ \f az balası 

Yüzde üç gümrük resmi munzammına sureti muvafaksılarını mü* 
beyyin Düveli Muazzama süferası tarafından gönderilen takriri müş-



570 

terekte münderiç şeraitten biri dahi Gaz depolan Nizamnamesinin tadili 
maddesi olduğuna mebnİ salifiizzikir depolardan alınacak rüsumun 
suveri tadiliyesine ve teferruatına dair Şûrayı ©evle* Maliye Dairesin
den tanzim ve Meclisi abidsnemizden teîyil olunan mazbata mucibince 
ifayı muktezası istizanına dair tezkerei hususiye! Sadaret manzuru âli 
buyurularak süferayı mumaileyhim tarafından işbu Depolar Nizam
namesine itiraz olunması esbabı anlaşılamamakta olup bunda bazı ta
rafın tefliratı olmak muhtemel bulunduğundan keyfiyetin bir kere* daha 
mütalâa ve müzakeresiyle kararının arzı şerefsünuh ve sudur buyuruları 
iradeİ seniyei hazTeti hilâfetpenahi muktezayı âlisinden bulunduğunu 
mübelliğ tezkerei hususiye «ıeyanei kemteranemizde kıraat ve mütalâa 
olundu. Sefârâtın itirazatı vakıası depolar için tâyin olunan rüsumun 
esasen fahiş olması maddesine müpteni olarak bu husus için istifa edi
lecek rüsumun depoların tesis ve idaresi masarifi ile mütenasip olması 
lâzımgeleceği ve depolar ihdas ve inşa olunmıyan mahallerde resim 
istifasına mahal olmadığı ve mevaddı küulİye nizamı mahsusuna tabi 
bulunması hasebiyle bunların petrole makîs tutularaıyacağı Sefârâtı 
mezkû renin müttehidülmeal takriri cevabilerinde der mey an olunmuş ve 
uhudu .mer'iyeye istinat ettirilen işbu şikâyatın izalesi ile menafii Ha-
zinei Celilenin temini muktazi bulunmuş i düğüne ve petrol ve emsali me
vaddı müştailenin selâmeti umumiye için depolara vazettirilmesi bah
sinde Hükümeti Seniyenin hak ve salâhiyeti derkâr bulunduğuna mebnİ 
mazbataa mütekaddimei müzeyyelede ajzolunduğu veçhile mezkûr gaz 
depolarının kemakân belediyelere iadesi i le depo bulunmayan yerlerde 
belediyeler tarafından serian depolar inşası ve bu bapta ihtiyar oluna
cak masraf ve külfete mukabil gaz sandıklarının beherinden Dersa-
adet'te alınmakta olan doksan paranın İki kuruşa tenzili ve ikinci ay
dan itibaren dahi ıgeçecek müddetler zarfmda beher ay için beşer paraya 
tenzili ve bunun taşra gaz depolarına da teşmili münasip görünmüş ve 
mezkûr depolar hasılatı muvazenei umumiyeye İthal olunmasına naza
ran mezkûr depoların kemafissabık devairİ belediyeye iadesinden dolayı 
bunların gayrı ez masraf hasılatı her ne miktara bal iğ olur ise belediye
lere ait zephiye ve kantar rüsumundan ol miktarının Hazinei Celileye 
alındığı halde IHazİnei Müşarünileyhaca da depolar hasılatı diğer ci
hetten istifa kıl ınmış olacağı derkâr bulunmuş olmakla olveçhile ifayı 
muktezası hususunun Dahil iye ve Maliye Nezaretleriyle Rüsumat Ema
netine iş 'arı ve sefârâtı ecnebi y ey e tebligatı münasibe icrasının Hariciye 



m 
Nezaretine havalesi tezekkür kılınmış olmakla olbapta ve k&$ıbei ah
valde emrü ferman hazreti veliyülemir efen dimizindii". 

9 cemaziyelevvel 1324 ve 18 haziran 2322 

Arz tezkeresi 
Gaz Depoları Nizamnamesinin sureti tadil iyesine ve teferruatına 

dair Şûrayı Devlet Maliye Dairesinden tanzim ve Meclisi Mahsusu Vü
kelâdan tezyil olunan mazbata ledelarz keyfiyetin b i r kerre daha 
meclisi mezkûrda müzakeresiyle kararının arzı hakkında şerefsudur hu
yundan irade! seniyed hazreti padişahı mantuku âlisine tevfikan cereyan 
eden müzakereyi havi meclisi mezkûrdan kaleme alınan mazbata arz ve 
takdim olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile İradei seniyei cenabı 
hilâfetpenahi şeref mü taallik buyurulur ise mantuku münifi infaz edile

ceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

9 cemaziyülevvel 1324 ve 18 haziran 1322 

İradei seniyeyi mübellİğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufu mazbata i le beraber manzum âli 
buyurulan işbu tezkerei sâmiyei sa^aretpenahileri ürerine mazbatai mâ* 
rubaya hamiş terkimiyle de tebliğ olunduğu veçhile mucibince iradei se
niyei cenabı hilâfetpenahi şerefsudur buyurulmuş olmakla olbapta em
rü ferman hazreti veliyyülemrindir. 

9 cemaziyelevvel 1324 ve 18 haziran 1322 

No: 1 2 5 — Müzei Hümayun için ebniye kalfalariyle dülger, 
taşçı ve emsali esnaf ve rençper ve inşaat ve tamirat 

tezkerelerinden alınacak resmi munzam 
hakkında İradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vukelâ Mazbatai müzeyyelesi 

19 cemaziyelevvel 1324 ve 28 haziran 1322 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden tamim ve Mülkiye Dairesin
den «ezyİl olunan işbu mazbatada beyan ve içah olunduğu veçhile asarı 
atîkadan olan mebanii nefisezün hüsnü muhafazası vesaitinin isttkma-
liyle beraber Müzei Hümayunun idaroıei intizamı zımnında sarfı muk-
tazi mebaliğe medar olmak iÇ.in Der saadet ve taşra devairi belediyesince 
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ebniye kalfalarından tezkereleri itibariyle senevi on ve yirmi ve otuz 
ve dülger ve taşçı ve emsali esnaf tezkerelerinden senevi beşer ve renç
per tezkerelerinden birer ve yirmi bin kuruşa kadar olan inşaat ve tami
rat müstesna olmak üzere yirmi bin kuruş ve ondan yukarı in
şaat ve tamirat için verilecek tezkere harcının yüzde onu nispetinde 
resmi munzam ahziyle her ay nihayetinde Dersaadet'te Maarif Nezare
tine ve taşralarda Maar i f (İdarelerine irsali müttehiden ve umum mima-
ranın Sanayii 'Nefise Mektebinde imtihan!arından sarfınazarla yalnız 
kendi arzuiariyle mezkûr mektebe bilmüracaa ispatı ehliyet ederek şa
hadetname ahzedeceklerden Mektebi mezkûr mezunlarına kıyasen harç 
istifası da ekseriyetle kararlaştırılmış ve suveri maruza esasen münasip 
görünmüş olup ancak yirmi bin kuruş ve ondan yukan inşaat ve tamirat 
için verilecek tezkere harcının yüzde onu nispetinde resmi munzam ahzı 
çünkü ebniyeden bermucibi nizam alman resimden maada Hamidiye 
Hicaz 'Demiryolu ianesi olarak başkaca bir miktar resim alınmakta ol
duğu cihetle muvafık görülemediğinden Müzei Hümayun için alınacak 
işbu resmin verilecek tezkere harcının yüzde beşi nispetinde ahzı ve bu 
resmin de otuz bin kuruş ve ondan yukarı olan inşaat ve tamirata hasrı 
meyanei bendegânemizde tezekkür ve tasvibedilmiş olmakla makrunu 
müsaadei seniyei cenabı hilâfetpenahİ olduğu halde berminvali mu
harrer ifayı muktezi ya tının Şehremane tiyle vilâyat ve elviyei gayrı 
mülhakaya tebliğinin Dahiliye Nezaretine havalesi ve Maar i f Nezaretine 
malûmat itası babında ve katıbei ahvalde emrii ferman hazreti veliyûl-
emir efendimizindir. 

Tezkerei maruza 

Asarı atîka ve mebanii nefisenİn hüsnü muhafazası ve Müzei Hü
mayunun temini intizamı zımnında ittihazı lâzımgelen bazı tedabir ve 
mukarrerata dair Şûrayı Devlet Maliye Dairesinden tanzim ve Mülkiye 
Dairesinden tezyil kı lman mazbata Meclis i Mahsusu Vükelâda ledel-
mütalâa cereyan eden müzakereye tevfikan bittezyil 7 safer 1324 tari
hinde ba tezkerei senaveri arzı huzuru âli kılınmış idi. Bu kere tekidi 
havi Maarif Nezareti Celİlesinden gelen tezkere salifüzzikir zeylin su
retiyle beraber arz ve takdim olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile 
iradei seniyei hazreti hilâfetpenahİ şerefsünuh ve sudur buyurulur ise 
mantuku âlisi infaz edileceği beyanİyle tezkerei senaveri terkim kılındı 
efendim. 

12 rebiyülâhır 1324 ve 23 mayıs 1322 



Iradei seniyeyi mübellig hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflariyle manzum âli huyundan işbu 
tezkerei sâmiyei sadaretpenah ileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâferpenahi şerefsudur buyurultnuş olmakla ol bapta emrü fer
man hazreti veliyülemrindir. 

29 cemaziyelevvel 2324 ve 28 haziran 2322 

IVo: 1 2 6 — Ceza Kanununun 5 8 inci maddesinin ikinci zeyli 
makamma kamı f a k ar atı kanuniye 

24 cemaziyelevvel 2324 ve 3 temmuz 1322 

B i r heyeti fesadiyenin maksadı İhtilâlcuyanesini veyahut b i r veya 
mütaaddit kesana suikast i le fikri ımel'anet icrası için her kim olursa ol
sun ve her ne şekil ve surette bulunursa bulunsun defaten b i r çok eşhas 
katil ve ifna ve büyüt ve mesakini ve sefain ve vesaiti nakliye ile umu
mun memer ve maberlerini hedim ve imha edebilecek dinamit ve bom
b a ve buna mümasil tflûtı muhribeyi icat ve imal ve ihzar ve nakil ve 
memaliki ecnebiyeden Memaliki Şahaneye ithal ve ihfa ve istimal eden 
eşhas ile bunlara müşareket ve bu hallere teşebbüs eyliyenler maddei 
fesat veya katil fule çıksın çıkmasın herhalde idam olunur. Böyle afötı 
muhribenin icat ve imal ve İhzar ve nakil ve ithal ve ihfa ve teşebbüs 
veya istimaline muttali olan her fert bunu bizzat veya bilvasıta der
hal canibi Hükümete ihbar etmiye mecburdur. Bu mecburiyeti b i r sui
niyete mukarin olarak bilâ özrü sahih ifa etmedikleri sabit olanlar 
maddei fesat veya katil fiile çıkarsa müebbeden çıkmazsa muvakkaten 
küreğe konur. 

Ne. l ) ı , l ıtı 

K a a a l 

M a t ur C*eet« 

Ceta Kaaunnameai 
Ceaa Kanununun 7 nci maddeal aeylİ 
COH Kanununun 19 uncu raaddeaİM «ayl 
Ceaa Kanununun 62 ncl maddecine aeyl 
Ceaa Kanununun 69 üncO maddealne aer l 
Ceaa Kânununun 9 9 uncu maddealne aer l 
Ceaa Kanununun 1 6 6 ac ı maddealne aeyl 
Caaa Kanununun 1 7 9 uncu maddealne tefi 
Ceaa Kanununun İSO İnci madde*lan » y i 
Ceaa Kanununun İ M İnci maddeal M eeyl 
Ceaa Kanununun 2 0 0 Bnrfl maddeılne aerl 
Ceaa Kanununun 201 İnci madde»!ne aer l 
Ceaa Kanununun 2 0 2 ncl maddealne aeyl 
Ceaa Kanununun 2 0 6 ncı maddealne aer l 
Caaa Kanumıana 2 3 0 MKU maddeajaa aayl 
Ceaa Kanununun 3 9 0 uncu tnaddeelae aer l 
Ceaa Kanununun 2*4 öncü maddealne leyi 

Tert ip a i t Stkife S a n 

1 I 537 
1 1 5 3 8 
1 1 5 ( 0 
J 1 5 4 » 
1 1 5 3 0 
1 1 3 5 9 
1 1 871 
1 1 3 7 5 
1 1 3 7 6 
1 1 579 
1 1 580 1 1 5 8 0 

I 1 5*1 
1 1 J W 
1 1 517 
1 1 5 8 8 
1 1 S96 



Cet* Kanununun İ M . 177 . 2 1 ? , 2 1 8 ve 319 unca maddele
rinin tadlUne dalr f i l t r i t i nUomlye 
C e w Kanonunun 2 2 2 nel maddei muèddeleal 
Clnfcyet Tu ioand» « n flc ya t ım Inaiai e tmiren aubvan vè 
on bei rafını ikmal etmîyen mücrimlerin miirahik mflmeyrla 
• a y ı l m a n hakkında teakarel adl iye 
Emniyeti dantUveyt Ihla) edenler hakkında Ceza Kanununa 
aklenen mUMater 
Cesa Kanununun birinci faaline muterye l maddeler 
Ceaa Kanununun 5 8 ve 6 6 nei madde ler im ınüaeyyel Çıkmalı 
kanuniye 
Ce»* Kauounun 157 nei maddel muaddel eai 
Ce ıa Kanununun 133 üncü madded muaddel eıi 
C H * Kt i fonMtfa »itfanı bkfttnta « Blıei M i n t a mlaeyyél 
maddel kannnİTe 
Cesa Kanununun M v* İ M nei mtS'delerlji* a t t e r r e i S t i 
rati k ı riunire 
Ceca Kanununun 5 8 inci .maddel mu «d d c i n i n i n ıcy l l aanisi 
makamına kalıtı fıkaratl lAntıtıiyi-
Ceca Kanununun 1S6 ncı maddecine müıeyyel fıkrai ka-

Bitliye 
BM KannnunUn SS İnci marfdht moaddeléi ln* mttMyyal fık

rai kanuniye 
Cem KiMinunun İmS ncı maddealDln t e r l i e r t e l t e t ihUinl 
fnuaddİl Kanunu Muvakkat 
C e m KànutnHiun 99 oncu maddecine mtHeyrfcl Kanunu Mu
vakkat 
Cèaa Kfcmımınun batı rbertd'dıriı tKuaddfl Kainiti 
Cea« Kanununun 23D unca maddesinin 1 İnci leyl ine mü-
a c r r e l Kanonu Mu v a l l a i 
Alenen nalcai uyanı «deriler hakkında Ceta Kajtuannuo 9 9 
Itaca rontìdoilnln 3 uncu teyı l tnktrnıhın tatbiki hakkında 
imde 
O n KkntuJunan 3 3 0 Aneti madderinlh «*yH aanft fnnvakka-
line müıeyyel fıkra hakkında Kanunu Muvakkat 

Ceaa Kanununun 99 uncu rnaddeatnin 3 uncu tey l l muci
b ince ria** « i l ime»! Ib ı tn tfclfcu kévatì naWultdà Kirarnaıri* 
Ceaa Kanunarnun 6 8 ve 6 6 nei maddelerine tesyil edilen 
fıkatnl hakl ında Kanunu Muvakkat 

Tatt tk ı 
C««a Ktnundtıtaı 60 ve W nel matineleri i le matbuat e«f»l-
minin sürati rfiyet ve Otuhaaeınesfne dair Utul a Mufeakamjtı 
Cernire K a M m h MuvMdutbM M a M r y c l muvakkat kanunların 
tarihi meriyeti hakkında Kanunu Muvakkat 

t a l l i k ı 

Caaa Kanonunun 1 4 4 4 n c G maddetfni mu addii Kanhnn 
Muvakkat 

T a . t i k ı 
Ce ıa Kanununun 149 uncu maddeaine mSaerye) /»karat hak
kında Kanunu Muvakkat 
Ce ıa Kanununun 1T9 uncu raaddealnfaı 4 ceraaı iye l ihır 1 3 2 9 
tarili I i ftlveafnl mnaddll Kanunu Muvakkat 

Taadlkı 
Ceaa Kanununun 2O0 üncü maddeatntn 6 cemaı lye lâhır 1329 
tarihl i t e r l i n e nittteyrel fakra İle 3 0 6 ncı maddeaini mued-
dì) Kanunu Muvâkkat 
Ce ıa Kanununun 6 c entari y e lâhır 1329 tarihli 3 ? nei maddel 
tnnaddeleainl mu addii Kanunu Muvakkat 

t ketal 

San Kânununun 4 üncü faalına mtUeyyrl İ 4 rettfuıeVye] 
19 u H b l i fıkrhyı mnaddll Kanunu Muvafc&at 

T l a n > ı 
Ceta Kirranuban 200 üncü maddealnln 20 e«ma«Jt*tİfi ir 1 İ 7 7 
«arlèU a% rü evveliyle I I rntnuan 1391 t a i B İ t » İ l U l b l M 
IMMKUII K a n m a Muvakkat 
C h a Kanununun 155 İnci maddeaine mQièyyel frVarat n a l -
İ f a d a Kanunu Mkvakkat , , „ 
Ceaa Kinnnunun 1 9 4 ve 2 5 7 nel maddelarlril a u i d f i l K a . 
m n u Muvakkat 

Tadi len tàaltìti 
Ceıa Kanununun ban mcvaddını mıın. ldi l Kanuâb Muvakkat 
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Na. 

ıtb 

9M 
M5 
•TV 

1 ! 
i n 

Caa* i**ä « fan—i, Ulfcit 1*3* «krnft Hfl ntl 
tnatdel »BadaWaaiaa & «anara IIa aftcerral IHM bakamda 

Can Kanununun 155 İnat maddeata» S nuaur* İla •eaayyel 
fntarmt hattında KeaM 

Can Kanununun )M a c ı maddeeiaaa 6 rajııaalıalanıı 1329 
t a r a » a»r lWlh ftkıai a t o m a l aMaadil *Uft**« Mu«fckei 

Reddi hakkında Metile Karın 
Cm KaMaMob Hl feaU tMoltaral IMHdfl İ A « a a Ma. 
vekkaı 

tnanjı 
Can Kanununun 306 n« raaddaaina mOsarral fıkra faakfcnda 
Kantla Mi la t ta ! 
Caaa Kanununu İM «ataa nuuMaeiae aarlt aaal (ArnmV 
hatta m l a t m i fftam bt^feJTtUhnta 

Taadkı 
Caaa Kanununun 26* (LacS maddeılne nftaeryel fıkra hak
kında Kanun 
C M KanuMnıuı Ma tacil aMMaaİMa 1* tetrvatanır İMİ 
tarihli teyit nanlalnf maaddi l Kararname 

Uta etfUaaJttir 
Caaa Kanununun 19* Üncü maddeetn* uftaarrul fıkarat İle 
İ M W »7 İ M ajaaanh «aaeaJeUai lı*b»ıH K M * 
Can Kanununun 300 oacU maddeajnin 19 re**>611bır 1333 
tariki i «etil UuitUi m» «Adil B attMrre* İMİ hriafl Ke-

nmıauBİa Ucan. 19 nhlrtLlhu 1333 tarihli n r U eealam 
«net ntarinaJ atfatmd* lUrlıtnam 
Ceaa Kanununun S*î ve 243 ünrü maıUrlerinl muaddil Ka
an* 
Caaa Kanununun 1 inat babının V ıacı feelute mflaarrel 
ateVfedatk EanUMve 
Can Kanannaun beft maddelerini muaddil Kal"» 
CaH KataaMffcun İ t i Uei üaAreeaM »UMUII Kafla* 
Ceaa Kanonunun I net babının V İnci faaltaıa tefalrl 
ralli Mille» batk ın* divandı tatili f er in aknath*! »lata-
lann dara ve canlarının ankımau DkAaıelaisı « l a * boanın 
a a h e f f i n n ü u l a i t fınarlıle makablin* de a a m f t datttf 
al dutuna dair Karar 

Mata» Tatuf 
ltatml 

CHI Sanlfa am 

10 

10 

915 

» 1 7 

Mte 
135 

133 
673 
735 
MB 
2*0 

M7 

3 9 7« 
11 tit 

e 10 49 

3 11 »1 
s k 13« 

3 3 Mf 
3 « 571 
S 7 1«9 S 4 U 

• 7 199 

No: 12? — Esnam ve 'tahvilât borsası 
Nizamnamesi 

15 cemaetveUAH- 1324 ve M temmuz 13U 

MUKADDEME 

Madde 1 — Esham ve Tahvilât Borsası Devleti AliyeMtt Midimle 
esham ve tahvil&tiyl* Vilâyatl Şahane Üşürme keŞkfe oltmatv vadeli Ha* 
zlnei Celllo bondlinnih Ve ba iradei sMİye möeises olan JhlHfcalar ve 
mnessesstı nafıa ve teşebfcuftan sınaiye ve ticariye şirketleri tarafından 
ihraç olunan hisse senedatiyle lâJrVJHHmiıi (ve ftir f i c i m fctfrMsı hWf< 
sine kadar kambiyonun) ve meskukâtın ve düveli ecnebiye esnamİyle* 
tteölâHki ecnebiyeoV nisamalı »a*H «iyeye tevf*âK teşekkül edip otuz 
altıncı maddede gösterilen şeraiti ifa eden müessesatı nafıa Ve sarrafiye 
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ve sınaiye ve ticariye hisse senedatiyle tahvilâtının peşin veya vâde ile 
he r i ve şırasına mahsus olan mahal dir. 

Madde 2 — Esham ve Tahvilât Borsası doğrudan doğruya Maliye 
Nezaretinin tahtı nezaretinde olup m a k a m Nezareti Müşarünileyha i le 
Borsa Meclisi canibinden müttefikan tâyin olunur. 

Madde 3 — Esham ve Tahvilât Borsasının umuru zabıtası Zap
tiye Nezaretine ait olup Nezareti Müşarünileyhenın tâyin edeceği me
murlar borsa muamelâtından dolayı borsa azasına roütaallik her b i r 
husus için Devlet komiserine ve bulunamadığı takdirde Meclis reisine 
ve ikisinin de gaybubetinde ve umuru müstacele için Borsa başkâtibine 
müracaat edeceklerdir. 

Madde 4 — Hükümeti Senİyenin vasıtası olmak ve borsanın kü-
şade bulunduğu müddet zarfında mütemadiyen bulunmak üzere bor
saya tarafı Devletten müstakillen bir komiser ve bunun hastalık gibi 
mazereti meşruası vukuunda vekâlet etmek üzere b i r muavin tâyin olu
nacak ve devairi resmiye ve müessesatı maliye ile muhabere komiserlik 
makamından icra edilecektir. 

Madde 5 — Komiserin vazifesi borsa umuruna ve borsaya müta
allik kavanin ve nizamat ahkâmının icra olunup olunmadığına Hükü
meti Seniyenİn talimatı mahsusası mucibince dikkat ve nezaret etmektir. 
Göreceği suiistimalât hakkında Borsa Meclisinin nazarı dikkatini celbet-
mek hakkını haizdir. 'Nevakısa ve tedabiri ıslahiyeye dair rapor tanzim 
ve Hükümeti Seniyeye takdim edecektir. Kâffei müstedİyat Devlet ko
miserine ve gaybubeti halinde muavinine ita edilerek havalesi icra olu
nur ve neticesinden behemehal komisere malûmat verilir. 

Madde 6 — Nizamname ahkâmının icra olunup olunmadığına dik
kat ve nezaret etmek üzere komiser meclisin içtimai arında hazır bulu
nur ve Nizamnameye muvafık olan karar lan mevkii icraya vazeder. 
Nizamnameye muvafık görmediği kararlar için münazaunfih madde 
hakkındaki esbabı irae ile evrakını Meclise iade eder. İ t i lâf hâsı] olma
dığı takdirde Meclisin zabıtnameleriyle beraber keyfiyet Maliye Nezare
tine iş 'ar olunur. Nezareti Müşarünileyhanın karar ı katidir. 

Madde 7 — Komiser Borsa dâhilinde muamelâtın nizamı daire
sinde hüsnü cereyanına sarfı dikkat edip muhalifi nizam harekette bu
lunanların isimlerini zabıt İ le Meclise tevdi eder Meclis de mücazatı ni
zamiyeyi tertip ve hükmeyier. 

Madde 8 — Borsa Meclisi azasının intihabatı komiserin nezareti 
tahtında vukubulur. 
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Madde 9 — Tahvilât ve hisse son edatı Borsaca mukayyet olup Hü
kümeti Seniye canibi, âlisinden muameleye mezun olan kâffei ımueseesatı 
sarrafiye ve nafıa ve sınaiye ve ticariyenin içtimai uonumii senevile
rinde Borsa komiseri hazır bulunarak şirketin ahvali maliyesine dair 
izahatı lâzimeyi istihsal ve Borsa Meclisine beyan eder ve ledelhace 
Maliye Nezaretine dahi iş 'arı keyfiyet eyler. Ecnebi şirketlere gelince 
bunların her sene vâki olan içtimai umumilerinde ittihaz olunan mu-
karrerat i le evrakı müteferriasının birer kıta sureti musaddakalan Der-
saadet'teki vekilleri tarafından Borsa Meclisine ita olunarak teftişatı lâ-
zîme bu evrak üzerine icra olunur. 

Madde 10 — Esham ve Tahvilât ve hisse senedaü üzerine oluna
cak muamelâtın temini cereyanı maksadına mebni tanzim olunan işbu 
nizamnameye ittiba etmiye Borsa azasının kâffesi mecburdur. 

Madde 11 — İşbu Nizamnamenin esham ve tahvilât ve hisse sene-
datı beyi ve serasına ait olan ahkâmı Borsa âzasından bir mubayaacı 
vasıtasiyle icrayı muamelât eden ve Borsa âzası olan ve olmıyanlann 
cümlesine şâmildir. 

Madde 12 — Muamelâtı mesrude mubayaacılar ve onlar namına 
tellâl ve coberler vasıtasiyle icra olunup hariçten hiç b i r kimse doğ
rudan doğruya bu muamelâtın icrasına mezun değildir. 

Madde 18 — Borsaca mukayyet esham ve tahvilât ve senedat ile 
kambiyo ve meskukât üzerine Borsa âzasından olan mubayaacılar va
sıtasiyle aktolunan ve onların defatirinde mukayyet bulunan peşin ve 
vadeli muamelâttan mütevellit daavi mahakimce mesmu olmaz. 

BİRİNCİ F A S I L 

Borsa âzasiyle bunların hademesi hakkındadır 

Madde 14 — Borsa azasının adedi gayri mahduttur fakat kadın
larla sinni yirmi bire vâsıl olmıyanlann ve cinayetten dolayı mücazatı 
terhibiye veya terziliyeye mahkûm olanların ve mahkeme ilâmîyle mah
cur ve hileli veya âdi müflis olarak ba ilâm mahkum olanlann ve ta-
ahhüdatını ifa etmiyen veya İfayı taahhüdata muktedir olamıyanlarla 
hukuku medeniyeden sakıt olanların Borsay* duhulü memnudur. Mah
keme ilâmiyle mahcur ve hukuku medeniyeden sakıt olanlann tekrar 
Borsaya duhulleri esbabı manianın zail olmasına mütevakkıftır. Adi 
müflis olarak ha ilâm mahkûm ve taahhüdatını i fa etmiyen veyahut 
ifaya muktedir olamıyanlarm Borsaya girmeleri için deynin tesviye 

T. ı c. 8 F. 87 
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oluduğuna veya dâyİnlerin istifayı deynden sarfınazar ettiklerine Mec
lisçe kanaat hâsıl olmak icabeder. 

Madde 15 — Borsa âzası üç sınıfa münkasimdir. Birincisi muba
yaacılar, ikincisi simsarlar, üçüncüsü coberlerdir. 

Borsa âzasından başka bir de abone kısmı vardır ki bunlar da üç 
sınıfa münkasimdir. Birincisi müessesatı maliye (bankalar) , ikincisi 
ticaret ve sanayi ve umuru nafıa şirketleri, üçüncüsü bangerlerdir. Mu
bayaacılar kendi namlarına ve ancak müvekkilleri hesabına muamele 
yaparlar. Maamafİh arbitraj denilen muameleyi kendi hesaplarına dahi 
İcra edebilirler. Simsarlar mubayaacılar arasında vasıta olup kendi 
hesaplarına iş göremezler. Goberler yalnız kendi hesaplarına muamele 
yaparlar. Borsa âzasından biri işbu madde ahkâmınca mezun olduğu 
muamelâttan gayri muamelât icrasına tasaddi eylediği takdirde Borsa
dan tardolunup tardı tarihinden itibaren üç sene geçmedikçe tekrar âza-
lığf. kabulü caiz olamaz. 

Madde 16 — Borsa âzalığına dâhil olmak istiyenler herhangi sı
nıfa girmek arzusunda olduklarını mülbeyyin ve aynı sınıf âzasından 
ikisinin tavsiyesini muhtevi olarak Borsa idaresine b i r istida vermek 
lâzımgelir. Müstedinin evsafı matlubeyi haiz olduğu Meclisçe tahakkuk 
ettikten sonra şayanı kabul görüldüğüne ekseriyeti âra ile karar verilir. 

Madde 17 — Borsa azasının her biri zirde muharrerülmiktar resmi 
senevinin itasiyle mükelleftir, isimleri defteri mahsusuna kaydolunmak 
lâzımgelen iki nefer havale memurunun duhuliyesi dâhili hesap olmak 
üzere mubayaacılar beşer lirayı Osmani, simsarlar ikişer lirayı Osmani. 
vazifesi münhasıran her günkü muamelâtı tesviye etmekten ibaret ola
cak olan birer nefer-adamlariyle coberler ikişer lirayı Osmani ve fazla 
müstahdeminin her biri için birer lirayı Osmani ita edeceklerdir. Abo
nelerden evvelâ bankalar miktarı Meclisçe tâyin olunmak üzere yirmi
den yüz liraya kadar, saniyen şirketler ondan yirmi liraya kadar ve 
salisen bankerler beşer lira ita edeceklerdir, tşbu resim her sene mart 
iptidasında peşin ifa olunmak lâzımgelir. B i r kimsenin Borsaya tarihi 
kabulü her ne olursa olsun azadan veya aboneden olan o zat herhalde 
bir senelik resmi tamamen ifaya mecburdur. 

Madde 18 — Mubayaacı sınıfına dâhil olmak istiyenler balâdaki 
resimden başka ilk defa kaydolunmak üzere ayrıca yirmişer lirayı Os
mani ita edeceklerdir. Borsaca mukayyet olan şirketlerin feshi takdi
rinde muamelâta devam etmek istiyen şeriklerden her biri resmi sene-
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viden başka onar lirayı Osmani ita edeceklerdir. Dört sene müddetle 
mııbay a acılıktan keffi yeddettikten sonra tekrar muamelâta başlamak 
istiyenler ilk kaydiye resmîni dahi ita edeceklerdir. Mubayaacılık sını
fına dâhil olmak istiyen her kimse evvelce bulunduğu mesleğin men
sup olduğu idareden ita ve ait olduğu reisi ruhani tarafından tasdik 
olunmuş bir şahadetname ile ba istida Borsa Komiserliğine müracaat 
edecektir. Komiser hazır olduğu halde Mecliste tetkikatı muktaziye icra 
olunarak müstedinin işbu Nizamname ahkâmına mugayir ahvali olma
dığı anlaşıldıktan ve maddei âtiyede gösterilen teminat akçesiyle bera
ber borsa muamelâtından ve müteferriatmdan dolayı ahkamı nizami
yeye tebaİyet edeceğini ve tebaai ecnebiyeden olduğu takdirde imti-
yazatı ecnebiye iddiasında bulunmayacağını mübeyyin mensubolduğu 
sefaretten musaddak bir kıta senet alındıktan sonra mutaya acılığa ka
bul olunur. Tebaaİ ecnebiyeden hademe istihdam eden âza dahi o ha
deme için aynı senet ibrazına mecburdur. 

Madde 19 — Borsanın varidatı masarifi seneviyenin tesviyesine ki
fayet etmediği takdirde Meclis Devlet komİseriyle müttehiden müm
kün olan kâffei tasarrufatı emrettikten sonra Maliye Nezaretinin mu
vafakatiyle resmi senevinin nısfına müsavi bir resmi munzamını teşri
nievvel iptidasında Borsa âzasından istifa eder. Mubayaacılar iki sınıf 
olup birinci sınıfa dâhil olanlardan beşer yüz ve ikinci sınıfa kaydedi
lenlerden dörder yüz lirayı Osmani teminat akçesi alınır, işbu akçe 
müntahap üç mubayaacıdan mürekkep b i r komisyon marifetiyle mu
hafaza ve idare olunur. Mubayaacılar depozito ettikleri bu akçeden marj 
ile ve senedat terhini veya mubayaacılardan üçünün kefaleti mukabi
linde istikraz edebilirler. Kefillerden biri kefil olduğu mubayaacının 
muamelâtından şüphe ederse Komisyona müracaat edebilir. Komisyon 
lüzum görürse müs takriz mubayaacının defterlerini muayene ve derhal 
yeni kefalet talep eder. Medyun mubayaacı bu kefaleti vermedikçe hiç 
bir muamele yapamaz. Temettüatı seneviye mubayaacılar arasında her 
sene taksim ve tevzi olunur. Mubayaacılıktan keffi yeddeden kimsenin 
Borsa ve piyasa İle hesabı kafedildikten sonra işbu kefalet akçesi veya 
mütebakisi kendisine İade olunur. 

Madde 20 — Duhuliye resminin tediyesine mukabil reis ve başkâ
tip ile sandık eminlerinden bir i tarafından mümza ve borsaya mahsus 
mührü havi bir kıta makbuz senedi ita olunacaktır. 

Madde 21 — îşbu makbuz senedi duhuliye bileti makamındadır 
ve şahsa mahsus olup âhara ferağı kabil değildir. Maamafih gaybubet 
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sebebiyle mubayaacılar emniyetlerini haiz olan bir zatın ismini evvel
emirde Meclise bildirmek şartiyle hakkı duhullerini Meclisin muvafa
katiyle ona nakledebilirler. 

Madde 22 — Her sınıf âza ile hademenin esamisini havi olarak 
Borsanın dâhiline cetveller talik olunacaktır. 

İKİNCİ F A S I L 

Borsanın sureti idaresine dairdir 

Madde 23 — Borsa münhasıran mubayaacılardan olmak ve reyi 
hafi usuliyle ve ekseriyeti âra ile Borsa âzası tarafından intihabedilmek 
üzere yedi azadan mürekkep ibir meclis marifetiyle idare olunur. 

Madde 24 — İntihap her sene şubatının ilk on beş günü zarfında 
üç günde İcra olunur. Her müntehip Borsa âzasından olduğunu duhu
liye biletini ibraz etmekle ispat eyledikten sonra yedi kişinin esamisini 
havi b i r kıta pusulayı komiserin ve Meclis âzasından ikisiyle başkâti
bin tahtı nezaretlerinde bulunan mahfazaya vaz ve ilka eder. Balâdaki 
müddetin inkızasında heyeti mezkûre muvacehesinde işbu mahfaza ku
şat ve reyler cemolunup neticei inti'habatı havi bir kıta mazbata tanzim 
ve istihsali araya memur olanlar tarafından İmza olunur ve ekseriyeti 
arayı kazananların Meclis âzası olmak üzere isimleri ilân edilir. Aza
dan ikisi veya bir kaçı hakkında müsavatı âra vukubulduğu halde kur'a-
ya müracaat olunur. Mubayaacılradan gayriye verilen reyler keenlem-
yekün hükmünde tutulur. 

Meclis âzası sıra ile üç sene intihabolunabilip üçüncü senenin hi
tamında memuriyetlerinden bittabi mazul addolunur. Bir sene geçme
dikçe yeniden intiha frolunam azlar. Borsa âzası duhuliye resmini ita et
medikçe intihap salâhiyetinden mahrumdurlar. İşbu nizamnameye tev
fikan ilk defa icra olunacak intihaptan evvel Meclis âzasından üçü kur'a 
ile ihraç edilip yerine balâda zikrolunan cetvelde esamisi mukayyet 
bulunan mubayaacılardan üç âza intihabolunur ve sonraları bir sene 
dört ve diğer sene üç âza sıra ile ve o veçhile tebdil edilir. 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 

Meclisin vczaifi hakkındadır 

Madde 25 — Borsa âzası tarafından intihabolunan Meclis her se
ne mart İptidasında işe mübaşeret eder. Senei sabıkanın muhasebatı 
azayı sabıka tarafından Meclisi mezkûre devrotunur. 
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Madde 26 — Meclis kendi âzasından birini reis ve ikincisini san
dık emini intihabeder. İşbu memuriyetler meccanen i la olunur. 

Madde 27 — ıBorsa Kalemi muvazzaf olarak bir başkâtip ve b i r 
kâtip ile memurini sairei muktaziyeden mürekkeptir. Bunların Mec
lisçe nasp ve terakki ve azil ve mücazat edilmeleri ve Mülkiye Tekaüt 
Sandığınca icrayı tekaütleri memurini sairei Devlet hakkındaki kava-
nin ve nizamata tevfikan vukubulacaktır. Kitabet veya memuriyet hi-
dematından biri münhal olduğu takdirde Meclis müstedilerin istidala
rını kabul etmek için münhal olan hizmete muktazi bulunan evsaf ve 
malûmatı haiz olup olmadıklarını anlamak için evvelâ müstedileri im
tihan edecektir. Bir münhal memuriyet için bir kaç müstedi zuhur eder
se balâdaki muamelenin icrasından sonra aralarında üçü kur'a ile tef
rik olunacak ve bunlardan biri reyi hafi usuîiyle ve ekseriyeti âra ile 
Meclis tarafından intihabedilecektir. 

Madde 28 — Meclis haftada b i r kere âdiyen içtima eder. Meclis 
âzasından herhangisi olursa olsun evvelce reise bildirmiş olduğu bir 
madde için Meclisi cemetmiye salâhiyeti vardır. Meclisin içtimai için 
azanın celp ve daveti başkâtip marifetiyle vukubulur. Bilâözrü meşru 
bir ay zarfında mütemadiyen dört defa içtimai âdide hazır bulunmıyan 
azaya müsta'fi nazariyle bakılıp yerine yirmi birinci ve otuz dördüncü 
maddelere tevfîlcan diğeri naspolunur. 

Madde 29 — Müzakere tın muteber olması için lâakal dört aza
nın hazır bulunması lâbüttür. Reis bulunamadığı halde azanın ftn mü-
sinni muvakkaten reise vekâlet eder. Müzakerat reisin tahtı nezaretinde 
cereyan edip badehu kararlar ekseriyeti âra ile verilir. Teaavii âra vu
kuunda reisin reyi munzam olan taraf ekseriyet addojunur. Müzakerat 
zapt ve bir deftere kaydolunup işbu zabıtlar Devle/ komiseri ve reis 
ve müzakerede hazır bulunan âza ile başkâtip tarafından imza edilir. 

Madçle 30 — Bütçe dahilindeki sarfiyat haşkâtip tarafından tan
zim olunup müsaadeyi müş'ir olarak reisin imzasını havi bir senede mu
kabil icra olunur. Masarifi fevkalâdeye gelince bunların sarfı Meclisin 
müsaadesine ve komiserin tasdikına mütevakkıftır. 

Madde 31 — Meclis /Nizamname ahkâmının tamamii icrasına ko
miserle m üt terliden takayyüt ve ihtimam eder ve muhalifi nisam vuku* 
bulan ahvali rüyet ve BonaJa patan veya vadeli muamelât icra edenler 
arasında zuhur eden ihtttffatı «rlbarı tesviye eyler. Bu suretle idareten 
ita olunan hükümler <Vir maska taya dercoJunup mezkûr mazbata içti* 
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mada hazır bulunan âza tarafından imza olunur ve icrayı ahkâmı için 
Devlet komiserine verilir. 

Madde 32 — Her akşam Borsa kapandığı zaman kaydı resmiye 
dâhil olan esham ve tahvilât ve senedat ile kambiyo ve meskukâtın fia-
trnı ve o günkü terakki ve tenakusunu müş'ir olarak kitabet marifetiyle 
tertip olunacak olan varakai resmiye Borsanın haricîne talik olunur. 
Bu varaka matbu ve koçandan maktu olup o varakanın kâffei münde-
recatını havi olan koçan Borsada hıfzolunacaktır. 

Madde S3 — Borsaca tanzim olunan evrakın cümlesi Devlet ko
miseri veya vekili ve Meclis reisiyle başkâtibin imzalarını havi olmak 
muktazidir. 

Madde 3-t — Meclis âzasından birinin istifası veya vefatı vukuun
da intihabı ahirde en sonraki mÜntehaptan sonra rey kazanmış olan mu
bayaacı onun yerine kaim olur. 

D Ö R D Ü N C E F A S I L 

Borsada alınıp satılabilecek senedat hakkındadır 

Madde 35 — Borsa Meclisi esham ve tahvilâtı Devleti Aliyeyi der-
\ -1 \.zyh r:;:n:yc kabi'l e t e k l e mükelleftir. Salt?natı Semyenin ruh
satı âlisiyle kavanini Devleti Alîye tahtında olarak teşekkül eden veya 
ilerde teşekkül edebilecek olan şirketlerin tahvilât ve hisse senedatı 
vukubulacak istida üzerine ve sermayenin lâakal rub'u nakten vaz'olun-
duğu İspat edilmek ve hesabatı seneviyenin esnayı tetkîkmda mümey
yizlerle b?raber Borsa idaresi tarafından bir veya iki vekil bulundu
rulacağı şirkeîçe taahhüt olunmak seraitiyle kaydı resmiye kabul edi
lecektir. Bu şeraiti ifa etmiyecek olan şirketlerin zaten kaydı resmiye 
dâhil olan senedatını meclis kaydı resmiden tayyedebilir. 

Madde 36 — D ü / t ü ecnebiye eshamının kaydı resmive kabulü 
Maliye Nezaretinin ruhsatına mütevakkıftır. Ecnebi şirketlerin hisse se-
nedatiyle tahvilâtına gelince işbu şirketlerin maksatları kavanini Dev
leti Aliyeye ve menafü ahaliye mugayir olmamakla beraber sermaye
lerinin lâakal rub'u nakten vaz'oVunup merkezleri bulunan memleket 
borsasında kaydı resmiye kabul olııhmug olduğu ve Memaliki Şaha
nede ruhsatı resmiye ile kuşat olurtmuş, b i k Şubeleri i le bir de vekili 
mesul ve muteberleri bulunduğunu ispfMİM^İyn ve her sene bilanço
larını ve kâr ve zarar hesaplarını D e ı i | u H f t n e ş r o l u n a n gazetelerden 
Borsa Meclisi İdaresince irae olunac*kJjHMv^ bir kaç gazete İle neşir 
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ve ilân edeceklerini taahhüt eyledikten sonra Nezareti müşarünileyhaca 
verilecek mezuniyet üzerine kaydı resmiye kabul olunabileceklerdir. 
Mezkûr şirketlerin hisse senedatİyle tahvilâtı memleketlerindeki borsa
dan iıhraç olunduğu takdirde derhal Dersaadet Borsasındaki kayıtları 
dahi terkin olunacaktır. İşbu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ah
kâmına tevfikan kaydı resmiye kabul edilmiş bulunmıyan veya badel-
kabul kaydı terkin olunmuş olan senedat ve tahvilât üzerine Borsa de-
rununda gerek peşinen ve gerek vâde ile icrayı muameleye müsaade 
eden Meclisi İdare âzası Borsadan tardolunacağı gibi muamelâtı mez-
küreden mütevellit zarar ve ziyanların tazminine dahi mahkûm olabi
leceklerdir. 

Madde 37 — Nizamen damga resmine tabi olan evrak ve tahvilât 
ve senedattan damgasız olanlar Borsa kaydı resmisine kabul olunmı-
yacaktır. Her nevi tahvilât ve senedatın kaydı resmiye kabulünde Borsa 
tdaresi tarafından yüz bin liraya kadar lirada iki para ve yüz bin lira
dan fazlası için lirada bir par kaydiye msarifi ahzolunacaktır. ıKaydi)'e 
masarifi tesviye olunarak kaydı resmiye dâhil olan senedatın tebdilinde 
senedatı mübeddile için balâdaki masarifin nısfı ahzolunacaktır. Tah
vilât ve senedatı kaydı resmiye dâhil olan şirketlerin kâffesi abone 
kaydolunarak on yedinci maddenin ikinci fıkrasında muharrer olan 
resmi seneviyi ita edecektir. 

BEŞİNCİ F A S I L 

Muamelâta dairdir 

Madde 38 — Herhangi fiatla olursa olsun Borsa âzasından biri 
tarafından teklif olunupta yine azadan bir diğeri tarafından derhal 
kabul olunan her bir muamele nükûl edilememek üzere tarafeyni tahtı 
taahhüde almış b i r pazarlık hükmünde olup yekdiğerini ikna edecek 
derecede depozito talebine salâhiyet verir. 

Depozitonun miktarına kanaat etmiyen tarafın Meclisin kararma 
müracaat etmiye hakkı olacaktır. 

Madde 39 — Borsa âzasından birinin teklif eylediği muameleyi 
bir kaç âza birden kabul ederlerse teklif eden zat en evvel kabul etmiş 
zannettiği zatı irae ve tâyin eder. Eğer kendisince şüphe hâsıl olursa 
huzzarın şahadetlerine müracaat ve onların kararına ittiba eder. 

Madde 40 Borsada vukubulau her bir muamelenin onu akteden 
azanın odalarına derhal tebliğ olunması rauktazidir. işbu tebliğ tara-
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feyn marifetiyle icra olunur. Tarafeynden biri piyasa ile muamelâtını 
tesviyeye hazır olursa diğer taraf onun teklif eylediği havaleyi kabule 
mecburdur. 

Madde 41 — Esham ve senedat havalesi bilcümle alâkadaranının 
muvafakati hâsıl olmadıkça sureti katiyede a'ktedilmiş addolunmaz ve 
havale eden havalenin ancak ol suretle in'ikadı üzerine mesuliyetten 
kurtulur. Havaleyi kabul eden zat havale olunan zata yarım saat zar
fında tebliği keyfiyet etmezse havale eden zata müracaat etmek hakkını 
zayi eder. Bir havaleye mahsuben kabul olunan her alelhesap havale 
edeni mesuliyetten katiyen kurtarır. 

Madde 12 — Muamelât ruzmerrede depozitodan başka eshamı 
umumiye fiatmca yirmi para ve Rumeli Demiryolları tahvilâtınca üç 
frank ve senedatı sairece Borsa Meclisi tarafından tâyin edilecek mik
tarda fark hâsıl olursa farktan müstefit olan tarafın onu diğer taraftan 
talep etmiye hakkı olur. Meğerki o farktan mutazarrır olan taraf kırk 
birinci maddede beyan olunduğu üzere taahhüdünü âhara nakil ve ha
vale ede. Balâda muharrer ahkâmın ademi İcrası takdirinde esası mua
mele olan esham ve senedat bilmüzayede mubayaa veya füruht olunarak 
taahhüdünde durmıyan tarafın taahhüdü ifa olunur. 

Madde 43 — Mubayaacılar her pazartesi sabahı Borsanın kuşa-
dından evvel cumartesi akşamına kadar aralarında muallâkta kalmış 
olan muamelât ve düyun ve matlubatını müş'İr yekdiğerine bordro gon-
dermiye mecburdurlar. Herhangi sınıftan olursa olsun Borsa Azası on 
yedinci madde hükmünce Borsaya duhule mezun ve esham ve senedatın 
beyi ve şirasına veya nakline memur olan hademesinin icra ettikleri mua
melâttan mesuldür. Ancak muamelâtı vakıa ve bunlardan mütevellit 
farklar müstahdeminden her birinin mensubolduğu azaya pazartesi günü 
bildirilmedikçe işbu mesuliyetin hükmü kalmıyabilir. 

Madde 44 — Karşılaştırılmış olan muamelâtın farkları o gün tes
viye olunmak muktazidir. Mezkûr farklar tesviye olunmazsa müddei 
tarafından vukubulacak şikâyet Üzerine ertesi günü Borsanın küşadın-
dan evvel İfayı deynetmediği halde Borsaya duhulden menolunacağı ve 
tediyei deynden âciz olanlara mahsus olarak tanzim ve talik olunan cet
vele ismi derç ve ilân edileceğini medyuna başkatip beyan ve «Star eder 

Madde 45 — Borsa muamelâtından mütevellit her bir hesap derhal 
tesviye olunmalıdır. Aksi takdirde ve dâyirrîn talebi üzerine Meclisi 
mebhusünanh hesabı tetkik ettikten sonra kararına tevfikı hareket etmiye 
medyunu davet edecektir. Kararı mezkûre tevfikı hareket etmiyenler 
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Borsadan İdareten ihraç olunacak ve isimleri tediyei deyne muktedir ol-
mıyanlara mahsus olan cetvele derç ve ilân edilecektir. 

Madde 46 — Primli olan yani (ist i lâj) ve (aşağı duble) ve (yu
karı duble) tâbir olunan muamelâtın kâffesinde primi alan kimse ve
renin ilk talebi üzerine otuz sekizinci ve kırkıncı ve kırk ikinci maddeler 
ahkâmına tevfikan depozito vaz'iyle onu temin etmiye mecburdur. 

Madde 47 — Primli veyahut vadeli muamelâtın vâdesi pazar veya 
yortu gününe tesadüf eylediği halde ertesi güne talik olunur. Vadeli 
muamelât hakkında aylar muamelenin aktolunduğunun ertesi günün
den itibaren otuzar gün hesap edilir. 

Primi mubayaa eden ilerdeki hakkı hıyarını kaybetmek üzere ni
hayet bu gibi muamelâtın hululü için tâyin edilmiş olan saate kadar 
Borsanın açık olduğu her saatte muamelesinin katiyen hulul ettiğini 
beyan etmek salâhiyetini haizdir. 

Madde 48 — Kaydı resmiye dâhil olan ve olmıyan her nevi esham 
ve senedat üzerine peşin veya vadeli muamelât icrası zımnında gündüz 
veya akşam vakitlerinde ve Borsa salonunun haricinde ve Borsanın açık 
veya kapalı olduğu esnada içtima etmek katiyen memnudur. Bu gibi 
içtimalar her nerede olursa olsun zabıta marifetiyle dağıtılıp müteca
sirleri Ceza JCanunnamei Hümayunu mucibince mücazat olunur. Bu rai-
sillû içtimalara bais olan Borsa âzasından ilk defasında on liradan 
yirmi liraya kadar cezayı nakdî alınıp ikinci defasında bj r sene müd
detle Borsadan ihraç olunur. Yeniden Borsaya dâhil olmak istiyen mu
bayaacılardan betekrar ilk kaydiye resmî olan yirmi l i ra istifa olunur. 
Kaydı resmiye dâhil olmıyan bilcümle senedat üzerine vadeli muamelât 
ve likidasyon icrası katiyen memnudur. Bu ahvale mütecasir olan mu
bayaacılar Borsadan ihraç olunur. Coberler ve simsarlar dahi üç sene 
müddetle ihraç edilir. 

Madde 49 — Meclis vadeli muamelâtın miktarı asgarisini tâyin 
edecektir. Gerek devairi resmiye ve gerek eşhas tarafından alınıp satı
lan esham ve senedat ve saire için Meclis komiserle rnüttehiden bir res
im* tellal iye tarifesi tanzim edecektir. 

ALTINCI FASIL* 

Kafi hesap hakkındadır 
Madde 1 50 — Esham ve tahvilat ve senedat vadeli muamelâtının 

hesabı her on beş günde b i r kere pazartesi günleri kat'olunur. Peşin 
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muamelâtın 'hesabı aktolunduğu günde veya ertesi gün tesviye olunmak 
mecburidir. 

Madde 51 — Senedatı teslim etmek arzusunda bulunan bayiler ve 
kabzetmek arzusunda olan müşteriler keyfiyeti müş'ir varakayı b i r zar
fa vaz ile zarfın üzerini mühürliyeceklerdir. Bu zarflar umum için pazar

tesi sabahından Borsa kapanıncıya kadar bırakılacak ve bir i reiste ve di
ğeri başkâtipte bulunacak olan iki anahtarla dikkatlice kapanacak olan bir 
kutuya i lka olunacaktır. 'Mezkûr kutu kaldırıldığı vakit ağzı b i r üçüncü 
anahtarla kapanmasına itina olunup mezkûr anahtar Meclis âzasından 
birine teslim edilecektir. Sal ı sabahı Borsanın kiişadında Meclis âza
sından ikisinin muvacehesinde zarfların küşadına suru olunup münde-
recatı bir cetveli mahsusa kaydedilerek işbu cetvel Borsada talik olu
nacaktır. 

Madde 52 — Teslim ve tesellümü senedat ile hesabı kat'olunmıyan 
muamelât ertesi likidasyona devrolunmak iktiza eder. İşbu devir mua
melesinin şeraiti pazartesi sabahı Borsanın küşadından yarım saat mü
rurundan itibaren öğle vaktine kadar tarafeynin rızasiyle kararlaştırı
lacaktır. Mubayaacılar arasında bu veçhile kararlaştırılan devirler baş
kâtibin tuttuğu defteri mahsusa kaydolunacak ve (repor) veya (de-
por) un ilk vasat fiatını başkâtip işbu kayıtlar esasına tevfikan ihraç 
edecektir, Bu muamelâtı kaydettirmiyenlerden itibari her bin lira için 
bir kuruştan on kuruşa kadar cezayı nakdî alınır. 

Madde 53 — (Repor) veya fdepor) muamelâtında suiistimalât vu-
kubulduğuna dair bir mubayaacı tarafından Borsa kitabetine kaydetti
rilerek şikâyet vâki olduğu takdirde ınaznunualeyhin tâyin edeceği iki 
mubayaacı i le beraber Meclis şikâyeti tetkik edecektir. Suiistimalât ta
hakkuk ettiği ve umûmun menafüni muhafaza için elzem addolunduğu 
takdirde maznunualeyhin likidasyon için vâki olan kuyudunu Meclis 
fesheder ve bet* liradan otuz liraya kadar cezayı nakdî hükmeder. 

Madde 54 — Likidasyonun havalesi mecburidir. 

Madde 55 — Salı günü vakti zuhurdan bir saat sonra başkâtip 
reisin veya vekilinin tahtı nezaretinde olarak likidasyon mektuplarının 
havi olduğu miktarlardan hâsıl olan farkları Borsada müzayede veya 
münakaşaya vaz'eder. İşbu farklar kamilen füruht veya mubayaa olun
duktan sonra ell i altıncı ve elli yedinci maddelere tevfikan Meclis ikinci 
ve son vasat fiatını ihraç eder ki o saate kadar devredilmemiş olan mua
melât işbu son vasat fiatı üzerine karşılaştırılır. 
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Madde 56 — 1) Mektuplardan hâsıl olan farkın teslimi lâzımgeîir 
ve ilk vasat fiatı (repor) olursa satış bu fiatla başlar bundan ziyadeye 
satılır ve bu fazla farkı tesviye edilirse ilk vasat ipka olunur. Fazla far
kı tediye olunmazsa satış fiatı üzerine vasat çıkarılır, i lk vasattan dun 
fiatla veya (depor) ile satılırsa reporlu olan ilk vasat fiatı ipka olunur. 

2 ) Farkın mubayaası lâzımgeîir ve ilk vasat fiatı reporlu olursa 
mubayaa ilik vasat fiatiyle başlar bundan yüksek fiatla mubayaa olunur
sa ilk vasat ipka edilir bundan dun fiatla mubayaa edilirse mubayaa fi
atı üzerine vasat çıkarılır . Mubayaa reporla başlayıpta depora kadar 
giderse deporun farkı fiatı tediye edildiği surette vasat fiatı başabaş 
tâyin olunur. 

3 ) Farkın iştirası lâzımgeîir ve ilk vasat fiatı deporlu olursa mu
bayaa ilk vasat fiatiyle başlar ilk depordan yüksek fiatla alınır ve bu 
fark tediye edilirse ilk vasat fiatı ipka olunur tediye edilmezse muba
yaa fíati üzerine vasat çıkarı l ır ilk vasat fiatından dun fiatla veya re
porla mubayaa olunursa ilk vasat fiatı ipSca edilir. 

4) Farkın fürubtu lâzımgeîir ve ilk vasat fiatı deporlu olursa satış 
başabaş fiatla başlar reporla hitam bulur ve bu fark tesviye edilirse 
son vasat fiatı başabaş çıkar tesviye olunmazsa satış fiatı üzerine vasat 
tâyİp olunur. Satı« denorla olursa so,ı vasat fiatı başabaş tâyin edilir. 

5) Farkın füruht veya mubayaası lâzımgeldiği ve repor veya de
por muamelesi icra edilmediğinden dolayı ilk vasat fiatı olmadığı tak
dirde füruht veya mubayaaya başabaş fiatla başlanır. Repor veya de
por her ne olursa olsun işbu fark tediye olunursa son vasat fiatı başabaş 
tâyin edilir tediye olunmazsa repor veya depor üzerine vasat fiatı tâyin 
edilir. 

Madde 5 7 — 1 ) K u r a keşidelerinden evvelki likidasyonlarda far
kın mubayaası lâzımgeîir ve ilk vasat fiatı deporlu olursa mubayaa ilk 
vasat fiatiyle baş lar bundan yüksek fiatla alınıp işbu farkı fiat tediye 
edilirse ilk vasat fiatı ipka olunur tediye edilmezse mubayaa fiatı üze
rine vasat tâyin olunur deporlu ilk vasattan dun fiatla veyahut reporla 
mubayaa edilirse ilk vasat fiatı ipka olunur. 

2) Farkın fürubtu lâzımgeîir ve ilk vasat fiatı deporlu olursa sa
tış ilk vasat fiatiyle başlar satış ilk depordan dun fiatla ve hattâ re
porla bile olursa işbu. fark tediye edildiği takdirde ilk vasat fiatı ipka 
olunur tediye edilmediği halde satış fiatı üzerine vasat tâyin olunur 
ilk vasat fiatından daha yüksek deporta satılırsa ilk vasat fiatı ipka 
olunur. 
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3 ) Farkın fürtrhtu lâzımgelir ve ilk vasat reporlu olursa elli al
tıncı maddenin birinci fıkrası mucibince vasat tâyin edilir. 

4 ) Farkın mubayaası lâzımgelirse mubayaa ilk reporlu vasat fia-
tiyle başlar depora kadar giderse mubayaa fiatı üzerine vasat tâyin 
olunur farkı fiat tediye edilirse vasat fiatı başabaş olabilir. 

'Madde 56 — 'Başkâtip müzayedeye şüru ederken az bir miktardan 
başlayıp tedricen mecmuuna kadar senedatı teklif edebilecektir. Baş
kâtibin teklif ettiği miktarı bir kişi kabul edince miktarı mezkûrun ve
ya kısmt mütebakinin bir cüz'ünü talebetmiye kimsenin hakkı olmı-
yacaktır. Miktarı mezkûru İ'ki kişi birden kabul ederse aralarında tak
sim edİlerektİr. Bir kaç kişi birden kabul ederse o miktarın tekrar mü
zayedesine başlanır. 

Madde 59 — Kaydettirilen senedatın teslim ve kabzı için çarşam
ba günü tâyin edilmiş olup herkes kaydettirdiği ve mektuplardan hâsıl 
olan farklardan mubayaa veya fiiruht eylediği miktarı vakti zuhurdan 
sonra saat üç buçuğa kadar ahiz veya teslime mecburdur. 

Madde 60 — Taahhüdünü ifa edemiyen şahıs ell i dokuzuncu mad
de ahkâmına tebaiyetten imtina ederse derhal hakkında muamele! icra-
iyeye mübaşeret olunur yani teslim veya ahzedemediği miktar kendi 
hesabına olarak başkâtip marifetiyle Borsada mezatta mubayaa veya 
füruht olunur. Müstesna ahvalde bazı teslim veya tesellüm muamele
sinin ertesi güne tehir edilip edilemiyeceğine Meclis karar verir. 

Madde 61 — Mezatta (depor) yüzde beş fiatı (faizi senevi) teca
vüz ettiği takdirde mezat tatil olunur bu fiata kadar teklif olunan se-
nedat ertesi gün teslim edilmek mecburidir. Miktarı mütebaki için iki 
saat sonra başabaş fiatla tekrar müzayedeye mübaşeret olunur. Şu şart 
ile ki teslimi lâzımgelen senedatın celbine maddeten vakitleri olmak 
üzere bayilere yedi günlük mehil verilir mehli mezkûr munkazi oldukta 
ve senedat teslim edilmediği takdirde altmışıncı madde tatbik edilir. 
Kur'a keşidesinden evvel icra olunan likidasyonlarda işbu tedbir tatbik 
olunmaz. 

Madde 62 — Borsa kaydı resmisine dâhi] olan gerek konsolide ve 
gerek esham ve senedatı saire her ne halde bulunursa bulunsun Hükü
meti Seniye canibi âlisinden tâyin olunup her likidasyonun çarşamba 
günü Borsada içtima edecek olan Ehli -Hibre Komisyonunca şayanı ka
bul olandıgı .tahakkuk etmedikçe kabulünden imtina olunamaz. 
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YEDİNCİ F A S I L 

Müflisler hakkındadır 
Madde 63 — Her kimin ki taahhüdatını icraya İktidarı kalmrya-

cak olursa derhal hakkında muamele! icraİyeye iptidar olunur eğer işbu 
muamelei icraiyeden dolayı zimmetine terettübeden farkı tediye et
mezse iflâs halinde bulunduğu ilân olunur. Müflis aleyhinde müdde-
iyatı olanların bunları derhal meydana koymaları lâzımgelir ki mu
hasebatının niyetiyle hali hazırı sureti katiyede tebeyyün ettirilebiİsin 
vaktiyle dermeyan olunmıyan müddiyatın hesabı muamelei icraiye fia-
tına tevfikan rüyet ve tesviye edilir. 

Madde 64 — ilânı iflâs derhal müflisin Borsadan tardolunmasını 
müstelzim olur Ashabı matlubun cümlesini irza etmedikçe merkum 'Bor
saya dâhil olamaz ve Borsa âzasından bulunan ve miktarı matlupları 
mecmu matlubatm rub'una vâsıl olan bir veya bir kaç zatın muhalefeti 
merkumun matrudİyetini ifaya kâfidir matrudiyeti müddetİnce müflisin 
ismi Borsanın methaline mevzu olan cetveli mahsusa mukayyet bulu
nacaktır. 

Madde 65 — iflâs halinde bulunan mubayaacı iflâsının ilânından 
itibaren üç gi'm zarfında bilançosunu Borsa Meclisine teslim etmesi 
lâzımgelir azadan iki kişinin müflisin nezdİne İrsaliyle zikrolunan bi
lançonun sıhhatini tetkik ettirmiye salâhiyeti vardır. 

Madde 66 — Müflis olan mubayaacılardan her kim bilançosunu 
teslim etmekten veyahut maddei sabıka ahkâmına ittiba eylemekten sar
fınazar ve imtina ederse velev ashabı matlup ile her ne suretle olursa 
olsun uyuşmuş olsa bile onun Borsaya duhule hakkı sakıt olur ve o 
halde ismi mubayaacıların esamisini havi cetvelden tay ve ihraç olunr. 

Madde 67 Müşterilerinden biri hakkında muamelei icraiye ifası 
mecburiyetinde bulunan her bir mubayaacı o müşterinin hesabına ola
rak mubayaa veya füruht edeceği esham ve senedat miktarını başkâtibe 
bildirmek lâzımgelip üç gün mürur etmedikçe o müşterinin ismini bil-
dirmiyecektir bu müddet geçtikten sonra müşterinin İsmiyle bu mua
melei icraiyeden mütevellit mebaliği Borsa kalemine kaydettirecek ve 
mehaliği mezburenin tahsili için 'Borsa Meclisine müracaat edecektir. 

S E K İ Z İ N C İ F A S I L 

Ahkâmı umumiye 

Madde 68 — Mubayaacılann defterleri ihtieaca salih olabilmek 

için sabit mürekkeple yazılmak ve hakten âri olmak muktazİdir. Defa-
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tiri mezkûrenin sahifeleri numaralı olacak ve Meclisçe musaddak bu
lunacaktır. Mubayaacı Kademesiyle tellâl ve coberlerin el defterleri 
dahi -Borsa İdaresince musaddak ve numaralı olacaktır. 

Madde 69 — Mubayaacılar icra edecekleri her muamele için hu-
lâsai şeraitini mutazammın ve müverrah ve mümza birer bordro bittan-
zim müşterilerine itaya mecbur olacaklardır müşteriler mubayaacıların 
talebi üzerine işbu muamelâtı tahriren tasdik edeceklerdir. 

Madde 70 — Bir mubayaacının vukuu vefatı takdirinde Borsa İda
resi müteveffanın hesabatını tetkik ve dâyinlerin hakkını ita eyliyecek 
ve şerikleri varsa onların da hissesini tesviye edecektir. Müteveffa mu
bayaacının fazlası evrakı nizamiyenin ibrazından sonra idarei mezkûre 
tarafından vârislere veya alâkadar olanlara ita edilecektir. 

Madde 71 — Borsanın açılıp kapanma vakitleriyle primlerin ce
vabı verilmesi zamanları mevasime göre Meclis tarafından tâyin olunur 
evkatı mezkûre Borsanın dahiline talik olunan cetvel ile bildirilir tâyin 
olunan vakitler Borsanın saati itibariyle olup saatler dahi çan İle ilân 
edilir. 

Madde 72 — Borsanın kapalı olacağı tatil günleri senede bir ke
re Meclis tarafından tâyin olunup bunun için bir cetvel tanzim ve her
kesin malûmu olmak üzere talik olunur. Eyyamı resmiye müstesna ol
mak üzere Meclis lüzum gördüğü takdirde komiserin muvafakatiyle ta
til günlerinde Borsanın açılmasını emredebilir bu karar bîr gün evvel 
ilân olunur vâdesi o gün hulul eden muamelât ertesi güne kalacaktır. 

Madde 73 — işbu Nizamnamenin tadili hakkında vukubulacak ta
lep Borsa azasının-nısfından ziyadesi tarafından tahriren dermeyan 
olunmadıkça Meclis tarafından kabul olunamaz bu şerait dahilinde vu-
kubulan tadilât istidası Meclisçe badettasvip Devlet komiserine tebliğ 
olunacak ve komiser dahi onu Hükümeti Seniyenin kabul ve tasdiki âli
sine arzedecektir. Hükümeti Seniye canibi âlisinden bazı tadilât teklif 
olunduğu takdirde Meclis derhal müzakeresine mübaşeret edecektir ta
dilât icra olundukça işbu tadilâtın derciyle Meclis icabına göre nizam
nameyi yeniden tabı ve neşrettirecektir. 

Madde 74 — Hükümeti Seniye kemafissabık her gün İngiltere ve 
Fransa fondeleriyle Devleti Aliye eshamının Londra ve Paris'teki fia-
tını ve keza mezkûr İki piyasada cari olan ıskonto fiatı Tesmiyesini mü-
beyyin telgrafname celbettirecektir havadisi kâzibe neşrine meydan ve-
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rilmemek için mezkûr telgrafname mümkün olduğu halde Borsanın kü-
şadından evvel talik olunacaktır. 

DOKUZUNCU F A S I L 

Mevaddı cezaiye 

Madde 75 — Borsa âzasından biri müvekkilinden her ne miktar 
olursa olsun akçe ketmedecek olursa müddeti Meclisçe tâyin olunmak 
üzere tard ile mücazat edilir ve meblâğı mektumu iade etmiye mecbur 
tutulur. 

Madde 76 — Nizamname ahkâmının Borsada icrası reise ait olup 
intizamı ve İşleri teşviş edenleri Meclisle m üt telliden ve komiserin mu
vafakatiyle reis Borsadan ihraç veya muvakkaten tardedebilir veyahut 
beş liradan elli liraya kadar cezayı nakdî Hasına mahkûm edebilir. 

İntizam ve işlerle kabili tel i f olmıyanlar bulunursa Meclis komi
serin muvafakatiyle bunların Borsaya duhullerini menedecektir. 

Borsadan tardolunanlann esamisini havi bir cetvel komiserin mu
vafakatiyle Borsaya talik edilecektir. 

Madde 77 — Borsa âzasından birinin tardolunması hademesinin de 
m a tr udi yetini intaceder. 

Madde 78 — Eshamı Devleti Aliye ve kaydı resmiye dâhil olan 
senedatı saire fiatını tezyit veya tenkis etmek maksadiyle mubayaacı ve 
cober ve simsarlardan havadisi kâzi'be neşredenler olursa Devlet komi-
seriyle polis komiseri hazır olduğu halde 'Borsa Meclisince tahkikat ve 
tetkikatı mu k taziye icra olunup müstahakkıceza hareketleritebeyyün et
tiği takdirde evrakı tahkiki ye mahkemei aidesine tevdi olunur. 

Madde 79 — Hile maksadiyle bilerek esham ve eenedaün beyi ve 
şirasını ve halka tevziini intaç için sahte malûmatı havi ilânat neşretti
ren ler veya sahte münderecatı muhtevi malûmat varakası tertip edenler 
Ceza Kanunname! Hümayununun iki yüz otuz dokuzuncu maddesi mu
cibince mücazat olunurlar. Borsa fiatına tesir edecek tebligat için mat
buata menfaat vadedenler ve kendilerine bu yolda menfaat vadettirenler 
dahi madde i mezkûreye tevfikan mücazat olunurlar. 

Madde 80 — 11 şevval 1290 ve 19 teşrinisani 1289 tarihli Dersaadet 
Tahvilât Borsası Nizamnamesinin ahkâmı umumiyesiyle muahharen 10 
recep 1303 ve 3 nisan 1302 tarihinde neşrolunan Umum Borsalar Nizam-
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namesinin Tahvilât Borsasına müraalljk oJan ahkâmı işbu Nizamna
menin tarihi neşrinden itibaren münfesihtir. 

Ne. Baelıfc 

Umum Danklar hakkında Nizamname 
( B u nizamnamenin Tahvilât B o c a s ı n a mütaall ik ahkâmı 24 
temmu* 1322 tarihli Eahnm ve Tahvilât Bor .« j ı Nizamnamo«|. 
nln 80 nei nıaddeııtıle i l«a eıtilmlsttr.l 
Dersaade.t Tahvilat Borıaaı NUamnamesi 
TBU Nitamnamenfn ahkâmı umıtmlyesi 1 3 2 ! tarihli Esham 
ve Tahvilât Bn ı ı ı ı ı Nizamnamesinin B0 nrı maddeaiyle İlga 
«dUmlit lr . l 
Esham «e Tahvilat Borsam Nuamna-masi 
f l * 4 7 nıımarnlı Ununun Ü7 nri maıfılo-siylr hükmü kaMırıl-
mtıt ır . | 
24 temmuz 1322 tarihli Bor ıa M» — -am—inr zcyl 
[1447 numaralı kanunun S7 nri maıtılmlylp hükmii Valilini' 
mıatır. l 
2690 numaralı Kararnameye m j i ı t p j r v p ] Tal îmalnanır 
2 6 9 0 , 372 numaralı Kam m a r n d ı r in tadili 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Bor*a«ı 'Kanunu 
Menkul Kıymet ler ve Kambiyo Kanununa m i i / f y y l Kanun 
Menkul Kıymetler ve Kambtyo Borsası Nizamnamesi 
N i la m namenin 22 nci marl d esinin taclilİ 
İstanbul Menkul Kıymetler vs Kambiyo Borsasının kapatıl
ması vc Ankara'da bir bor*» açı lması hakkında Kararname 
İstanbul Menkul Kıymet ler ve Kambiyn Boraasının ycnidtn 
açı lması v e Ankara Borsasının kanatılma«ı hakkınıİj Ka
rarname 

Dflıtut 
T a r t ! » Cltt Sabi i e 

He»aV 
Gaıeta 

S a n 

6 9 3 
1191 
1029 
1205 
1B8<J 

3812 

4 7 7 J 

N o : 1 2 8 — B o r s a M u a m e l â t ı R e s m i n e dair 
N i z a m n a m e 

75 cemaziyelâhır 2324 ve 24 temmuz 1322 

Madde 1 — Bin üç yüz yirmi senesi martı iptidası tarihinden İti
baren her nevi esham ve hisse senedatı ve tahvilât üzerine gerek peşin 
ve gerek vadeli olarak icra olunacak borsa muamelâtından semeni tnü-
semmanın her beş bin kuruş ve küsuru için mubayaada on para ve fü-
ruhtta dahi on para resim ahzolunacaktır. Repor muamelâtında bu 
resmin nısfı alınacaktır. 

Madde 2 — Mubayaacılar icra edecekleri her bir muamele için 
ayrı ayrı b i rer bordro tanzimine mecbur olacaklardır ve resmi mezkûra 
mahsus olarak ihdas olunan pullardan iktiza eden miktarının işbu bor
drolara taliki ve üzerlerine mühür veya imza veya tarihin b i r kısmı te
sadüf ettirilerek iptali suretiyle resmini ifa edeceklerdir. 

Madde 3 — Bordrolar koçanlı ve sıra numaralarını havi birer 
defterden kopardır. Resmin tahsiline memur olanlar her ne vakit talep 



«93 

ederlerse işbu defterler 'behemehal kendilerine irae olunur, Bordroların 
koçan kısmından her muamelenin meblâğiyle âtide beyan olunacak fih
ristte mukayyet bulunduğu numara işaret olunur. Peşinen İcra olunan 
muamelât bordroları muamelenin akti ve vade ile munakrt muamelâtın 
bordroları dahi vâdenin hululü tarihinden itibaren on g ü n zarfında 
tanzim ve sahiplerine ita olunur. 

Madde 4 — Dokuzuncu ile on birinci maddelerde mezkûr fihrist 
iki c i l t üzere tutulduğu takdirde birinde peşinen ve diğer inde vâde i le 
ve repor suretiyle icra olunan muamelâta münhasır olmak üzere iki 
bordro defterleri tutmak dahi caiz olur. 

Madde 5 — Borsa muamelâtiyle melûf olanlar yani her nevi es
ham ve hisse senedatiyle tahvilâtın beyi v e füruhtuna vasıta olmağı iti
yat etmiş bulunan bankalarla sarraflar ve saire icrasına vesatet ettik
leri muamelât için mubayaacı tarafından tanzim olunan bordroları 
memuru tarafından talep vukubuldukça ibraz etmiye veya bordroların 
havı oldukları numaralarla tarihlerini ve onları imza eden mubayaa 
cıların isimlerini bildirmiye ve bu iki şeyin hiç birini yapmadıkları 
surette muamelenin resmini bizzat tediye eylenriye mecburdurlar. 

Madde 6 — Maddei sabıkada beyan olunan eşhas muamelâtı mef
kure ile meşgul olmıya mübaşeretten evvel resmi mezkûrun tahsiline 
memur idarei ma'hsusaya bir kıta beyanname takdimiyle beyanı key
fiyet etmiye mecburdurlar. İşbu Nizamnamenin neşri zamanında şu 
muamelâtla meşgul bulunanlara o yolda b i r beyanname takdimi için 
Nizamnamenin mevkii icraya vaz'ı tarihinden itibaren iki ay mehil ve
rilmiştir. 

Madde 7 — Beyannameler Merkezi İdarede b i r defteri mahsusa 
aynen kaydolunup sahipleri tarafından veya onların musaddak vekilleri 
canibinden imza olunur. Beyannamenin sahibi bir şirket olduğu tak
dirde müdürü nizamisi veyahut onun vekili musaddakı tarafından imza 
olunur ve şirkette kefaleti müteselsile ile kefil şürekâ varsa onların 
esamisi ve şirketin müstenit olduğu senedi resmî dahi beyannamede 
zİkrolunur. 

Madde 8 — İşbu Nizamnamenin nesrinde Dereaadet Borsasında 
Nizamnamei Mahsus ahkâmına tevfikan mubâyaacılık edenlerin esami
si defteri mezkûra kaydolunacağı gibi ondan sonra mubâyaacılık sil
kine dâhil olacak olanlar dahi vakit ve zamaniyle kaydedilecek ve işbu 
kayıt mubayaacılar için beyanname hükmünde olacaktır. 

T . ı c. s P . M 
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Madde 9 — Beşinci ve altıncı maddede beyan olunan kimseler 
Mahkemei Ticaret reisi veya âzasından bir i tarafından sahitfelerine nu
mara vaz'olunmuş ve ziri tasdik edilmiş birer fihrist tutarak bunda her 
gün icra edecekleri Borsa muamelâtını beyaz bırakmamak ve satırlar 
arasında yazı ilâve etmemek üzere ve numara sırasiyle kaydetmekle 
mükellef olacaklardır. Resmin tahsiline memur idarenin memurları her 
ne vakit isterlerse işbu fihristleri muayene edebileceklerdir ve ibrazın
dan imtina edenlerden beş liradan iki yüz liraya kadar cezayı nakdi 
alınacaktır. Bundan başka muayene memuru bir fihristte nizama mu
halif bir hal görüp olbapta b i r zabıt varakasını idareİ mahsusasma tak
dim eylediği veya işbu Nizama tabi olanlardan iki kimsenin icra ettiği 
muamele bunlardan birinin fihristinde mukayyet bulunduğu halde di
ğerinin kaydı olmadığını tahriren beyan eylediği takdirde idarei mez
kûra iki tarafın defterlerini yalnız iki günlük muamelâtın kayıtlarına 
bakmak şartiyle huzuruna celbedebilecek ve defterlerini idareye götür
mekten imtina edenler dahi birinci fıkrada mezkûr mücazata müstahak 
olacaklardır. 

Madde 10 — Maddei sabıkada mezkûr ve numunesi [1] işareti al
tında olarak işbu Nizamnameye merbut fihrist her b i r muamele İçin 
mevaddı âtiyeyi şâmil olacaktır : 

Evvelâ - Sıra numarası 
Saniyen - Muamelenin tarihi 
Salisen - Emri veren kimsenin ismi 
Râbian • Muamelenin nev'i yani icra olunan muamelenin envai 

âtîyeden hangi neve dâhil olduğu: 
Peşinen beyi 
Peşinen sera 
Muayyen vâde İle beyi 
Muayyen vâde ile şera 
tkramiyeli beyi 
ıkramiyelİ şera 
Repor 

Mukaddema icra olunan iki veya daha ziyade muameleyi yekdi
ğeriyle takas eltirerek tesviye etmek ve onlardan mütevellit hesabı katey-
lemek maksadiyle verilen emir üzerine icra olunan muamele 

Ham isen - Muamele vadeli olduğu takdirde vâdenin hulul edeceği 
tarih 
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Sâdisen - Senedatın cinsi 

Sâbian - Senedatın adedi veya baliğ olduğu miktar 

Sam inen - Muameledeki semeni ımüsemma 

Tâsian - Muamelenin mebni yün aleyhi olan senedatın mecmuu kıymet
leri 

Aşiren • Senedatın havi olduğu meblâğın bin kısmı henüz şirketin 
sandığına vaz'olunmamış ise bu kısmın tenziliyle baki kalan mecmuu 
kıymetleri 

Ihda aşer - Eğer muamele bir mubayaacı vasıtasiyle icra olunmuş 
ise o mubayaacının ismi ve eğer fihrist sahibinin makamına kaim diğer 
bir vekil vasıtasiyle icra ettirilmiş ise o vekilin isim ve şöhret ve ika
metgâhı ve doğrudan doğruya fihrist sahibi tarafından icra edilmiş ol
duğu takdirde muamelenin âkidininden olan şahsı şalisin isim ve şöh
ret ve ikametgâhı şu kadar ki vekil ile şahsı salis isminin fihristte zikri 
yalnız bunlar işbu Nizamnamenin ikinci maddesinde mezkûr kimseler 
â dadından oldukları surette lâzım gelip onlar haricinde oldukları surette 
isimlerinin zikri icabetmez. 

tsna aşer - Muamelenin tabi olduğu resmin miktarı 

Mamafih ikramİyeli muamelât i le (râbian) da beyan olunan emir 
muamelâtının ve kezalik (ihda aşer) de gösterildiği üzere mubayaacı 
veya fihrist sahibinin makamına kaim vekil vasıtasiyle icra edilen mua
melâtın resmi gösterilmek İktiza etmez. 

Madde 11 — Birinde peşinen ve diğerinde vâde ile ve repor sure
tiyle icra olunan muamelâtın kaydına mahsus olmak üzere her fihrist 
iki cilde tefrik olunabilir. 

Madde 12 — Atideki maddede muayyen evkatta fihristlerin birer 
hülâsaları sahipleri tarafından bilihraç münderecatlanna nazaran lâ-
zımgelen rüsum ile beraber idareye teslim olunur. B i r muameleyi icra 
eden iki tarafın yalnız biri altıncı maddede mevzuubahis olan beyanna
meyi itaya mecbur kimselerden İse o muameleden ahzi lâzımgelen rü
sumun tamamı diğer tarafa hakkı rücuu olmak üzere ondan tahsil olunr. 

Madde 13 — Hulâsalar (ib) işareti altında olarak işbu Nizamna
meye merbut numuneye muvafık olmak üzere her ayın onuncu ile yir
mi beşinci günü tanzim olunup medyunun imzasiyle musaddak bulun-
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mak ve mezkûr iki tarih arasında fihristte mukayyet muamelâtı numa
raları sırasiyle göstermek lâzımdır. Mamafih on günden az b i r müddet 
evvel peşinen icra olunan muamelâtla vâdeleri lâakal on gündenevvel hu
lul etmemiş muamelât yalnız ihtar kabilinden olmak üzere hulâsaya 
dercolunur. Şu kadar ki böylece ihtar yolunda bir hulâsaya dercolunan 
muamelât hulâsai âtiyenin başına nakil ve âdiyen dercedilir. 

Madde 14 — Hulâsalar her muamele için başka başka sütunlarda 
mevaddı âtiyeyi havi olacaklardır: 

Evvelâ - Fihristin numarası 

Saniyen - Muamelenin tarihi 

Salisen • Onuncu maddenin ( râbia) sında tarif olunduğu veçhile 
muamelenin nev'i 

Râbian - Muamele vadeli olduğu takdirde vâdesinin tarihi hululü 

Hâmisen - Muamelenin mebniyünaleybi olan senedatın kıymeti 

Senedatm havi olduğu miktarın tamamı henüz şirketin sandığına 
vaz'olunmamış ise yalnız vaz'olunan miktarı zikrolunacaktır. Her hulâ
sanın havi olduğu mebaliği muhtelife cemedilerek yekûnu gösterilecektir. 

Madde 15 — On birinci maddede beyan olunduğu üzere fihrist iki 
cilde tefrik olunmuş olduğu surette hulâsa dahi iki kısma ayrılarak bi
rinde peşinen icra olunan muamelât ve diğerinde vâde ile aktolunan 
muamelât ile reporlar gösterilecektir. 

Madde 16 — Hulâsalar evvelâ her ayın onuncu günü ile on be
şinci günü arasında ve saniyen her aym yirmi beşinci günü ile son gü
nü arasında idareye teslim olunur. Bu mehlin son günü cumaya veya 
pazara veya tatil veya yortu gününe tesadüf ederse o günün arifesine 
kadar hulâsalar idareye teslim olunmuş bulunmalıdır. Hulâsaların tes-

limİyle beraber rüsum dahi teslim olunur. Ancak muamele b i r muba
yaacı vasıtasİyle icra olunup ta resmi onun tarafından verilmişse o 
halde bittabi resmin tekrar itası iktiza etmeyip mubayaacının ismini 

ve tanzim ettiği bordronun tarih ve numarasını zikretmek kâfidir. Ke* 
zalik muamele hulâsa sahibinin makamına kaim olmuş b i r vekil vası
tasİyle icra ettirilmiş ise vekilin isim ve şÖhreliyle ikametgâhının ve 
muamelenin bunun fihristinde mukayyet bulunduğu tarih ve numara
sının zikir ve beyanı kâfi olur. Muamele doğrudan doğruya hulâsa sa* 
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faibi tarafından yapıl muş ise resmin ifasiyle beraber muamelenin akl-

diyninden olan şahsı şalisin isim ve şöhretiyle ikametgahının ve mua* 

melenin bunun fihristinde mukayyet bulunduğu tarih ile numarasının 

zikir ve beyanı lâzımgelir. Onuncu maddenin (râbia) smda mevzuubahds 

olan [emir üzerine muamele] ye gelince bununla takas edilmesi mak

sut olan muamelâtın fihristte mukayyet olduğu tarih ile numarasının 

zikir ve beyanı kâfi olur. 

Madde 17 — Gerek dokuzuncu maddede beyan olunan fihristte ve 

gerek on ikinci maddede mevzuubahis olan hulasada bir muamelenin 

hakikate muhalif b i r surette mukayyet olduğu veya hiç kaydı bulun

madığı tebeyyün eylediği takdirde fihrist veya hulâsa sahibinden ol 

muamelenin müstenit olduğu senedat kıymetinin yirmide biri nispetinde 

ve her halde yüz liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdî alınır. 

Madde 18 — İşbu Nizamnamenin ahkâmına muhalif olarak vu-

kubulacak sair hareketlerin her biri için beş liradan iki yüz liraya kadar 

cezayı nakdî alınır. Nizama mugayir hareketler idarenin memuru mah

susu tarafından tanzim olunacak zabıt varakalariyle ispat olunabilir. 

Madde 19 — İdare İki seneye kadar rüsumun ve cezayı nakdilerin 

tahsili için mahkemeye müracaat etmediği takdirde olhaptaki hak dâ

vası müruruzamanla sakıt olur. 

Madde 20 — işbu Nizamnameye tabi olanlar dokuzuncu madde 

ahkâmınca tutacakları fihristleri ve on ikinci madde mucibince itasiyle 

mükellef bulundukları hulâsaların birincisini Nizamnamenin neşri tari

hinden itibaren bir ay zarfında idareye ibraz ve takdime mecburdur. 

Madde 21 — Maliye Nezareti işbu Nizamnamenin icrasına me

murdur. 
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No: 1 2 9 — Lieeltoafckİitat işlen el çektİriltpte bilâfeara infisali 
vukubulan memurinden beraetleri teıbeyyün edenlere 

tarihi azillerine kadar nısıf maaş itası hakkında 
iradei seniye 

Şûrayı Devlet Maliye Dairesi Mazbatası 

Dahiliye Nezaretinin 29 muharrem 1324 tarih ve 165 numaralı tez
keresi melfufiyle 30 muharrem 1324 tarihinde Şûrayı Devlete havale 
buyurulmakla Maliye Dairesinde kıraat olundu. Meali tezkerede Medi-
nei Münevvere Müdiriyetinde bulunduğu sırada isnat olunan ef'alden 
beraeti tahakkuk eylemiş ve hakkında tahkikat icra olunduğu müddete 
ait maaşlarını alamamış olduğundan maaşa ti müterakimesînin itası Me-
dinei Münevvere Telgraf Merkezi Müdürü esbakı Hasan Sezai Efendi 
tarafından istida olunduğundan ve mumaileyhin sahtekârlığa c ü r e t ey
lediği ihbar olunması üzerine yerine vekil tayiniyle 5 eylül 1318 tari
hinde eli işten çektirilip vazifesinin müddeti tavile vekâleten İdaresi 
caiz olamadığı cihetle beraeti tebeyyün eylediği takdirde diğer mahalle 
tâyin olunmak üzere 8 temmuz 1519 tarihinde açığa çıkarılmış olduğu 
ve nericei tahkikatta madde i mezkûreden dolayı azlini mucip b i r hali 
görülememesİyle hakkında idarece yalnız tebdili memuriyeti suretiyle 
muamelei cezaiye ifası Iâzımgelip muhakeme altına alınmadığı anlaşıl
mış olduğundan bahisle el i işten çektiril di ği tarihten açığa ihracı ta
rihine kadar geçen on ay zarfında vekile verilmiş olan humus maaşat-
tan mütebaki miktarın mumaileyhe itası Iâzımgelip gelmiyeceği Posta 
ve Telgraf Nezaretinin iş'arına atfen istizan kılınmıştır. 

İktizası ledelmüzakere dört ay zarfında Harcırah Kararnamesinin 
altıncı maddei muaddelesinin beraeti zimmetleri tebeyyün etmeksizin 
azil ve tebdil olunanlara işten menolunduklan tarihten itibaren bir şey 
verilmiyeceğine dair olan fıkrai ahİresi her ne kadar Tanzimat Daire
since bu misillû beraeti zimmetleri tahakkuk etmeksizin infİsal eden 
memurine işten elçekıikleri tarihten azil ve tebdil olunduklan tarihe 
kadar nısıf maaş itası suretinde tefsir edilmiş ise de tefsiri mezkûr ira
dei sen iyeye iktiran etmemiş olmasına binaen devairce ınabibrttafbik 
olamıyacağı gibi esasen maddei mezkûrenin sarahati hasebiyle de muh
tacı tefsir olmayıp ancak bu gibi memurinin mağduriyetlerine mahal 
kalmamak üzere maddei mezkûrenin usulü dairesinde tadili lüzumu 
dermeyan kılınmış İse de bu mİsrllû Üeclİttahkİkat işten el çektiri
lerek bi(âhara infisali vukubulan memurinin neticei tahkikatta bera* 
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etleri tebeyyiin eylediği takdirde işten menciundukları tarihten azilleri 
tarihine kadar geçen zaman için nrstf maaş itası lâzırogeleceğİne dair 
dairei mezkûrece ittihaz olunan karar kabul ve tasdiki âlîye iktiran 
ederek tamim edilmiş olmasına göre mumaileyhe dahi karan mephus 
mucibince işten elçektirildiği tarihten açığa çıkarıldığı tarihe kadar 
geçen müddet İçin nısıf maaş itası lâzımgeleceğinin Nezareti müşarün-
ileyhaya lieclittehliğ Dahiliye Nezaretine havalesi ve ancak fıkrai mez-
kûrenin şu suretle Tanzimat Dairesince tefsir edilmiş bulunmasından 
dolayı devairce ve aleHıusus Şûrayı Devletçe tatbikmda da itilâfı efkâr 
mümkün olamamakta ve maahaza bundan dolayı b i r takım memurinin 
de mağduriyetleri tabii bulunmakta i düğ ün den badema bu gibi ihtilâf 
ile memurinin mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere fıkrai mezkû-
renin tefsir olunduğu veçhile irade! seniyeye iktiran ettirilmesi muktazi 
bulunduğunun arzı tezekkür kılındı. Ol bapta erarii ferman hasreti men-
lehülemrindir. 

28 rebiyülâhır 1324 ve 8 haziran 2322 

Arz tezkeresi 

Dahiliye Nezareti Celbesinden varit olup Şûrayı Devlete havale 
olunan tezkere üzerine Maliye Dairesinden tanzim ve leffen arz ve tak« 
dim kılınan mazbatada dermeyan olunduğu üzere 1 ieclittahkikat İşten 
elçektirilipte bilâhara infisali vukubulan memurinin neticei tah
kikatta beraetleri tebeyyün eylediği takdirde mağduriyetlerine mahal 
kalmamak üzere o yolda beraetleri tahakkuk edenlerin işten menoiun-
duklan tarihten azilleri tarihine kadar geçen zaman için nısıf maaş 
itası hususunun usul İttihazı hakkında her ne veçhile iradeİ seniyei haz-
reti hilâfetpenahi şerefsudur huyurulursa mantuku münifi infaz kılı
nacağı beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

20 cemaziyelevvel 1324 ve 19 haziran 1321 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Reside i desti tazim olup melfufiyle jaanzuru â l i buyu rulan işbu 
tezkerei sâroiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahi şerefsudur buyurulmuş olmakla olbapta ©mrü fer
man hazreti velİyülemrincUr. 

20 cemaziyelâhır 1324 ve 29 temmuz 1322 
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No: 1 3 0 — İleli eâriyeye karşı ittihaz olunacak tedabiri tatıaf-
fuziye ve tathiratı fenniye ile hey'atı sıhhiye ve belediye 

ve etıbbayı husus iyenin ve tephirhane memurlarının 
vezaifine dair Nizamname 

2 recep 2324 ve 8 ağustos 2322 

BÎRÎNCt F A S I L 

Tedabiri tahaffuziye ve tathiraU fenniyenin ciheti lüzum ve sureti 
icrasına ve etıbbanın bu baptaki vezaifine dairdir. 

Madde 1 — Veba, kolera, çiçek, suçiçeği , kızıl, kızamık, yılancık, 
düsunturyayı müntin, difteri, humayı tifoidi, tifoyı temeşşi, humayı nifasi, 
boğmaca öksürüğü, sillürree, iltihabı sahayayı dimagdi şevkii müstevli, 
kuduz hastalıkları ileli sâriyeden olma'lariyle men'i sirayetleriyle sıhhat 
ve selâmeti âmmenin temini için vukuatı maraziye üzerine tedabiri tahaf
fuziye ve tathiratı fennİyeye müracaat olunacak ve tedabiri tahaffuziye 
nrüdavatı maraziye misillû etıbba canibinden ittihaz ve icra ve tathiratı 
fenniye dahi alât ve muzaddı taaffün mahlûlât vasıtasiyle memurini mah
susa tarafından ifa kılınacaktır. 

Madde 2 — Birinci maddede beyan olunan emrazı müntineden her 
bir nev'in muayini gerek münferiden ve gerek konsolto veçhile mütte-
hiden ilk muayene ve tedavi eden etıbba illetin icabettiğî suverle hastayı 
tecrit ve sirayet ve intişarı maraza imkân bırakmıyacak tedabiri müm* 
kine ve müstaceleyi Kanunu Tıbba tevfikan tâyin ve tahdit ettikten sonra 
işbu Nizamname mucibince tedabiri mükemmeleİ tahaffuziye ittihaz ve 
icra ve hastalığın esbabı zuhuru ve şayet sirayet etmiş ise vüs'at ve dere-
ceİ şiddeti hakkımda tahkikat ve tetkikatı icabiye ve tathiratı lazımei fen
niye ifasiyle izale ve imhası esbabına tevessül olunmak üzere zirde mün-
deriç varakai mürettebeye mutabık yani marazın bidayeti zuhuru ve teş
his tarihleriyle diğer izahatı fenniye ve mekâtib talebe ve emlakini 
umumiye hademesinden ise hangi mektebe müdavim ve nerede müstah
dem bulunduğuna dair malûmatı muktaziyeyi natık bir ihbarname ile 
marizin bulunduğu daire hey'atı sıhhiye ve belediye etıbbasına ve etıbbayı 
mumaileyhimin bulunmadığı mahallerin memurini mülkiye ve beledi
yesine hemen malûmat ita edeceklerdir. 

Madde 3 — Emrazı sâriyeye duçar olan hastegân ashabı tedabiri 
tahaffuziye ve tathiratı fenniyenin tesrii icrasiyle sirayeti emraza imkân 
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bırakmamak üzere devairi 'belediye ve hey atı sıhhiye etıbbasına ve etıbba 
yok ise mahallî memurini mülkiye ve belediyesine vukuatı maraziyeyi 
ihbarla mükellef oldukları misillû mahalIât eimme ve muhtaraniyle bek
çileri mahalleleri dâhilinde ve han ve apartıman ve emsali umumî ika
metgâhların odabaşılan ve müstecirleri dahi buralarda ahvali sıhhiyenin 
daima tahkikiyle mezkûr hastalıklardan musap vukuu anlaşıldığı anda 
ihbarı vukuata mecbur olacaklardır. 

Madde 4 — Hey'atı sıhhiye ve belediye etıbbası dairei memuriyet
leri dâhilinde sureti daimede ahvali sıhhiyei umumiye ve vukuatı mara-
ziye hakkında icrayı teftişat ve tahkikat ve hususi etıbba tarafından ikin
ci madde mucibince gönderilecek ihbarnameler üzerine muayenat ve tet-
kikatı lâzıme icrasiyle netayicinİn mütalâatı fenniye ilâvesiyle ba rapor 
mercilerine beyanına müsaraat ve tedabiri muktaziyei tahaffuziye ve tat-
hiratı fennİyeye müracaat ile beraber hususi etıbba tarafından tahtı te
daviye alınmıyan musabinin müdavatı evveliye ve mahallinde tedavileri 
icabedenlerin iktisabı afiyet edinciye kadar her gün bilmuayene müda
vatı muktaziyelerini müşfikane ve dilnüvazane bir suretle ifa edecek
lerdir. 

Madde 5 — H ı f z ı s ı h h a ve umuru sıhhiye müfettişleri de daireİ 
memuriyetleri dâhilinde ahvali sıhhiye ve vukuatı marazİyeye dair ede
cekleri tahkikat neticesinden hey'ah sıhhiye ve belediye etıbbasına ma
lûmat ita ve indetteftiş lüzum hissettikleri mahallerde tamiratı fenniye 
icrasını ihtarla beraber ledeliktıza etıbbayı mumaileyhime muaveneti 
fi i l iye ifasına memur ve memurini mülkiye ve belediye de umuru sıhhi
yenin temini hüsnü İcrası zımnında etıbba ve müfettişini mumaileyhime 
iraei teshilâtı icabiye ve sürati icrayı mukarreratı sıhhiyeye mecbur ola
caklardır. 

Madde 6 — Kolera ve veba vukuatı olan mahallere kordon vazolu-
narak duhul ve huruç menolunmak ve tecridi Iâbüt olan musaplarından 
muvafakatları istihsal olunan ağniya ve mahallerinde tedavileri müte-
azzir olan fukarayı memleket haricinde tesis ve tehiy edilecek hususî has
tanelere hasta nakline mahsus arabalara irkâben sureti mahfuzada nakiİ 
ile tahtı tedaviye ve musabın ile bilihtilât bulaşmış olanları civarda ta
haffuzhane var İse badettathİr mahfuzari tahaffuzhaneye nakil i le orada 
yok İse tathiratı fenniye badelicra devrei tefrihiyei marazın inkızasına 
kadar mahallerinde tahtı müşahede ve muayenei tıbbiyeye alınmak ve 
kordon vaz'ı işkâl i müstelzim olduğu takdirde yine ihtilât memnu bu
lunmakla beraber vukuat mahallerinin muttasıl olan cihatmdan ikişer 
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üçer hane tathiratı fenniyeye mecbur tutulmak mü brem ve kızıl ve dif
teri ve hummayı tifoidi ve boğmaca Öksürüğü ve çiçek musaptan mahalle
rinde tecrit olunarak mucibi sirayet ve nakli maraz olacak ihtilât meni 
ve ihtilât edenlerin sürati tathiriyle sirayet mahzuru defedilmek elzem 
olduğu ıgibi diğer hastalıklar da derecei vehamet ve şiddeti sirayetlerine 
göre fennen lâzımgelen tedabiri tahaffuziye ve tathiratı fenniyeye tabi 
tutulacak ve çiçek zuhur eden hanede mevcut efrada da derakap aşı ame
liyat) icra olunacaktır. 

Madde 7 — tathiratı fenniye İcrası İçin Dersaadet'te Şehremaneti 
canibinden İstanbul ve Tophane ve Üsküdar cihetlerinde müesses tep
hirhaneler ve Boğaziçiyle Adalara ve sair mülhakatı sahiliyei merkezi-
yeye tesyir olunmak üzere tamirat icrasına mahsus tephir makinesini 
hâmil b i r römorkör her an tathirata müteheyi bulundurulacak ve vilâyat 
ve elviye merkezlerinde dahi kâffei levazımı tathiriyeyi muhtevi birer 
tephirhane vücuda getirilecek ve her mahallin vüs'atı daire ve İhtiyacatı 
sıhhiyesine göre tephirhanesinde münasip miktarda tathiratı fenniye me
muru istihdam olunacaktır. 

Madde 8 — İkinci ve üçüncü ve dördüncü maddelerde beyan kılın
dığı veçhile vukubulacak ihbar veyahut tahkik ve istihbar üzerine hey'aü 
sıhhiye ve belediye etıbbası vukuat mahallerinde tevsiki esbabı tahaffu-
ziyeden sonra gerek mebadii emraz ve gerek hitamı müddet itibaratiyle 
fennen lüzum görecekleri tathiratın icra edileceği hakkında o mahaller 
ashabına evvelce malûmat verecekler ve badehu dairesi tephirhanesine 
tebliği keyfiyet ve iktizasına göre ikametgâhlarda tathiratı fenniyenin 
tofanıu emrazı imha edecek bir sureti mukniada icrasına nezaret ey-
Hyeoeklerdİr. Etıbbanın göstereceği lüzuma kanaat ve icrayı tamiratına 
muvafakat edilmiyen emakin ve eşyayı mülevvesenin tephir ve tathiri 
için ashabı icbar edilmek üzere hemen mercilerine itayı malûmat edile
cek ve etıbbanın beyanı ha l i mutazammın verecekleri raporlar üzerine 
memurini mülkiye ve belediye canibinden dahi bîr defa tebligatı resmiye 
İcra olunarak yine muhalefet vukuunda sirayeti emrazla sıhhati umu-
miyenin tahallülünden vikayeten usulü dairesinde cebren tahriratı fenniye 
ifa ettirilecektir. 

Madde 9 — Etıbba tarafından tarhirat icrasına fennen lüzum gö
rülen mahallerin vukuatı maraziyeye ciheti münasebeti aranılamıyacak 
ve emrazı nnüntine vukuat mahallerinde emrazın envarna ve derecei şid
det ve ittisama göre tathiratın mükerreren icrasına mümanaat edilemi-
yecektir. 
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Kolera » » » » 15 » » 
Yılancık » » 15 » » 
Düsanturyayı mün-
tin » » > » » 15 » » 
Hummayı tifoidi > » 15 > 
Hummayı temeşşi > > » 15 » » 
Kızamık » yevrmi musabiyetinden itibaı ren 15 » » 
Su çiçeği » ^ » 15 » » 
Çiçek > » 40 > > 
Kızıl > » » 40 > 
Difteri » > 40 » > 
Boğmaca öksürüğü > bade inkütaı nevini sual 12 > » 
Hummayı nifasi illeti musabının iktisabı afiyet eylemesini mütaakıp 
Sillürree i l leti musabının vefat etmesini mütaakıp 
İltihabı sehayayı dimaıgii şevkii müstevli illeti musabının iktisabı afiyet 
eylemesini mütaakıp 
Kuduz illeti musabının iktisabı afiyet eylemesini mütaakıp 
İcra olunacak ve veba ve kolera ve kızıl hastalıkları vukuat mahalle
rinde ve membaı maraz halini almış olan emakinde tathiratı fenniye 
behemehal tekrar kılınacaktır. 

Madde 10 — Talebesi meyanında emrazı sâriye zuhur eden me-
kâtip derhal tatil ve derunlannda tathiratı mükemmele! fenniye bil iera 
seddolunacak ve seddolunduklan tarihten itibaren her hastalığın müd
deti mahdudei sirayeti hitam buldukta ihtiyaten tathiratı fenniye icra-
siyle ondan sonra açılıp talebesi devam ettirilecek ve musap olan tale
benin de ikametgâhlarında tathiratı fenniye icra edildiği ve muallimin 
ve mü teali iminden veremi meftuha müptelâ olanlar btttedavi iktisabı 
afiyeti t amme ettiği etıbbayı sıhhiye ve belediye taraflarından ba rapor 
tasdik edilmedikçe mekâtibe devamlarına katiyen müsaade edümiye-
cektir. Han, otel, apartman, gazino, kahvehane, lokanta, hamam gibi 
umuma mahsus ve mecamİi nâs olan emakinde de vukuatı maraziye 
zuhurunda hastalığın envaına göre tedabiri tahaffuziye ve tathiratı fen
niye usulü dairesinde icra ve bunların musap olan müstahdemini hak
larında da mekâtip talebesi için lüzum gösterilen muamelâtın aynı ifa 
kılınacaktır. 

Emrazı müntİneden her birinin en son tathiratı fenn iyeleri aniddeti 
sirayetlerinin hitamında yanı : 

Veba illeti musabının iktisabı afiyet eylediğinden 12 gün s e w a 
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Madde 11 — Vukuatı maraziye üzerine lâzımgelen tathiratın tari-
fatı âtiye ve usulü mevzuai fenniyeye tevfikan icrası memurini mahsu-
sasına ait vezaiften ise de memurini mumaileyhim taraflarından ilti
zamı sürat ve dikkat edilmesine hey'atı sıhhiye ve belediye etıbbası ta
raflarından nezaret olunacak ve emrolunan vukuat mahallerine memu
rini mahsusa izamİyle bulaşık eşyadan nakli kabil ve envai yirmi ye
dinci maddede muharrer olanlar bittefrik birlikte getirilecek hususi 
zarflar derununa konulup tephirhaneye götürülerek etüv vasıtasiyle 
tephir ve nakli kabil veyahut tephir makinesinden imrarı mümkün ve 
muafık olmıyan şeyler de İkâmetgâhla beraber pülverizatör vasıtasiyle 
mahallinde tathir olunduğuna dair tephirhaneden alınacak varaka! ce
vabiye kayıt ve hıfzedüecektir. 

Madde 12 — Kolera ve veba musabininin yatak takımlariyle üst
lerinden çıkarılan bulaşık ve tathirine kanaat gelmiyen eşyanın muzaddı 
taaffün mevad ile badettakîm ihrak olunacağı cihetle bu iki hastalıktan 
dolayı tathirat için etıbbayı mumaileyhim tephirhaneye edecekleri teb
ligatta işbu mülevves yatak ve eşyanın ihrakı hakkında izahat verecek
lerdir, îhrakı iktiza eden eşyadan tephir makinesi ocağında ihrakı ka
bil ve mücaz olanlar tephirhaneye nakli mütaakıp ocağa atılarak ve 
olmıyanlar mahsus zarflar derununda olarak etıbbanın tahtı nezaret
lerinde ümrandan hariç ve münasip bir mahalde memurini tathiriye 
marifetiyle üzerlerine gaz dökülerek tamamiyle ihrak ettirileceklerdir. 

Madde 13 — İle i I sâriye musabininin istimal ettikleri yatak ta
kımlariyle elbise ve diğer bilcümle bulaşık eşyanın tephirat ve tathiratı 
fenniyeleri icra olunmaksızın satılması ve şuna buna verilmesi sure
tiyle sirayeti emraza sebep olmamaları etıbba tarafından hasta aile
lerine ihtar kılınacak 'Ve bitpazarlannda ve koltukçu ve yorgancı dük
kânlarında satılacak müstamel eşyanın tathiratı fenniyeleri icra kılın
dığına dair üzerlerinde tephirhane damgası veyahut kurşun mühürü bu
lunmadıkça füruht olunmıyacaktır ve işlbukurşunmühürü damga kabul-
etmiyen eşya ile yüz yastığı ve döşek gibi pamuk ve yapağıyı havi şeyler 
de o eşyanın zurufuna talik olunacak ve bu mühürlerin esnaf tarafından 
suiistimal edilemiyecek b i r surette talikına itina kılınacaktır. 

Madde 14 — Hallaç esnafı yorgancı ve koltukçu esnafının şekli 
âhara kovacakları müstamel yatak pamuk ve yapağıların tephir ve 
tathir edildiklerini müeyyit olarak mevzu bulundukları zurufun ağız
larında tephirhaneden talik olunmuş kurşun mühür görmedikçe o pa-
mnuk ve yapağıları atamıyacaklardır. Aileler taraflarından pamuk ve 
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yapağıları attırılmak için dükkânlarına götürülecek müstamel yatak ta
kımlarından merzaya ait olanları söylenilir veya bîttahkik anlaşılırsa 
tephirhanece tathir edildiğine dair ilmühaber irae olunmaksızın dük
kânlarına kabul edemiyecek ve bir ailenin müstamel yatak pamuk ve 
yapağılarını attıktan sonra süpürge ile dükkânın derununu süpürmek-
sizin diğer ailenin yatak takımını dükkâna İthal etmiyecekler ve dükkân
dan süpürülüp çıkarılacak tozları yakacaklardır. Her kime ait olursa 
olsun hal laçlar dükkânlarında yapağı ve pamuk bulunduramıyacak ve 
yeni pamuklan da üstleri örtülü zarflar derununda güzelce muhafaza 
edip atacakları müstamel yatak tozlarına asla mâruz bırakmıyacaklar ve 
hallaç dükkânları on beş günde bir kere badana edilecek ve zemin ile 
tavan ve sair ahşap kısmı dahi «dezenfekte» usulüne tabi tutulacaktır. 

Madde 15 — Hey'atı sıhhiye ve belediye etıbbasiyle hıfzıssıha ve 
umuru sıhhiye müfettişleri sureti daimede eşyayı müstamele füruht olu
nan dekâkin ve mağzalarla. bit pazarlarını ve hallaç dükkânlarını na
zarı teftiş ve muayenede bulundurarak hilafı memnuiyet hareket eden
ler haklarında muamelei lâzime icrası için ba rapor mercilerine beyanı 
malûmat edecekler ve memurini mülkiye ve belediye de hususatı mez-
kûreyi nazarı dikkate alarak muktezayı halin hemen icrasiyle mehaziri 
sıhhiyeyi izale eyliyeceklerdir. 

Madde 16 — Bilcümle mektepler, apartmanlar, oteller, hanlar, 
kahvehaneler, gazinolar, lokantalar, hamamlar, bekâr ikametgâhları, 
kirahaneler, umumhaneler, fabrikalar, kesirülamele imalâthaneler, hal
laç ve eşyayı müstamele dükkânlan, umumî merakibi berriye ve bahriye, 
hapishaneler tathiratı fenniyeye tabi olduklarından etıbba ve müfettiş
ler alettevali buraları teftiş ve muayene edecekler ve usulü hıfzıssrh-
haya muvafık ofomyanlannı ıslah ve tamiratı fenniyelerini icra ettire
rek emrazı sâriye vukuuna imkân bırakmıyacaklardır. Emakİni mezkû-
reden kirahanelerin tahliye olundukça ve mekteplerin ve diğer mahal-
lerie umumhanelerin ayda bir kere tathiratı fenniyeleri sureti mükem-
melede icra olunacaktır. Hamamlarda ayda bir kere tamiratı fenniye 
icrasından başka hamam takımlarının daima hali nezafette bulundurul
malarına ve hademelerinin emrazı sâriyeden salim olmalarına müste-
cirleri tarafından fevk al gaye dikkat edilecektir. Tathiratı icra olunum-
yan kirahaneler icar ve ist icar edilemiyecektir. Umumî mahallerde birer 
tükürük hokkası bulundurulup verem illetinin sebebi müstakilH sirayeti 
olan balgamın ortalığa tükürülmesi müstecir ve müstahdemleri tara
fından katiyen menedilecektir. 
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Madde 17 — Maazallahü Taalâ kolera ve veba illeti seHelerinin 
zuhur ve intişar ettiği mahallerde t ed ahiri tahaffuz iye ve esbabı vaki-
yenin en başlıcası olan işbu tathiratı fenniye emri ehemrni memleketin 
her cihetine teşmil ettirilecek ve maddei sabıkada mezkûrülaksam «ma
kin sekenesinin ahvali sıhhiyeleri sureti daimede teftiş ve tahkik ve ay
da bir kere tathiratı fenniyeleri icra ettirilmekle beraber daima hali 
nezafette bulundurulmaları esbabı istİkmal ve tevsik edilecek ve gureba 
ve bekâr takımının ikametgâhlarında izdihamın taklili ve bunlardan 
ziya ve hava almıyan ufunetli ve rutubetli meskenlerin tahliye ve sed-
diyle hastalık zuhuruna meydan verilmiyecek ve levazımı hıfzıssıhha-
dan olan tanzifatı belediyenin sureti matlubede icrasına alettemadi etıb
ba tarafından atfı enzarı ihtimam olunmakla beraber sâri hastalıklar 
zamanında menşei taaffünat olan ve tohmu marazın neşvünemasına 
müsait bulunan mahallerde ufunatın tesiratı vahimesİni defi ve tohmu 
marazı mahvedecek muzaddı taaffün mevad döktürülecek ve tnekâlât ve 
meşrubat imal ve füruht olunan bakkal, manav, sebzeci, aşçı, ekmekçi, 
şekerci ve emsali dükkânlarının tathiratı fenniye ve nezafeti muktazi-
yesine ve ihlâli sıhhat edecek bozuk ve mütaaffin mekûlâtm füruhtu 
memnuiyeti katiyesine pek itina ile buralarda vukuatı maraziye zuhu
runda tohmu marazla bulaşık olmasına şüphe olunan erzak satılarak 
bilâhara sirayet ve intişarı marazı müeddi olmamak için bu mahalleri 
hemen mühür altına alarak derunlarında mevcut bulaşık erzakın Dev
letçe tâyin olunacak cihetten esmanı tesviye olunmak üzere enva ve me-
kadiri septi defter olunduktan sonra ta'kim edilmiş zarflar derununda 
memurini tathirİye vasıtasiyle usulü tahaffuziye dairesinde memleket 
haricine nakil ile üzerlerine gaz dökülerek yaktırılacak ve emri ihrakta 
suüstrmalât vukuuna ve mahzur hudusüne imkân kalmamak için canibi 
belediyeden terfik kılınacak memurlarla etıbba tarafından nezaret edi
lecektir. Umuma mekûlât ve meşrubat satılan dükkânlarda muslukla 
akar suda yıkanmak üzere birer musluklu kap bulundurulacaktır. Pe-
rukâr edevatı da her tıraşı mütaakıp İspirto ile veyahut kaynar su ile 
ta'kim edilecektir. 

Madde 18 — Dersaadet'te ve sair Bi lâdı Şahanede mevcut bulunan 
ve badema tesis olunacak olan bilcümle hastanelerde sureti daime ve 
muntazamada tathiratı fenniye icrası için birer tephir makinesi bulun
durularak hastanelere ithal ve iktisabı afiyetle ihraç olunan m e r a n ı n 
elbise ve saİresi tephir ve hastanelerin dâhilleriyle eşyayı müstameleleri 
emniyet dairesinde ve vaktü zamanında tathir olunarak merzanın ileli sâ* 
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T. 1 C. 8 F . 3 * 

riye tesiratından temini selametine ve emrazı müntinei vakıanın harice 

men'i sirayetine dikkat ve itina olunacak ve etıbbayı rnsmaileyhimin 

hastanelerce tedabiri tahaffuziye ve tafhiratı fennlyeye sureti matlu-

bede riayet edilip edilmediğini teftişe ve bîr hastanede kolera ve veba 

zuhurunda bilmüracaa memurini mülkiye ve belediyei mahalliye vesa-

tatiyle kordon altına aldırarak hariçle ihnlâtı men'e ve hastalığın inrÜ-

faiyle kordonun ref'i için icra olunacak en son tatairaö. femayeye 

nezaret salâhiyeti olacaktır. 

Madde 19 — «Bilcümle etıbba ve müfettişini sıhhiye İle baytarlar 

kudua illetinin vehametini nazarı teemmülde bulundurarak kudurmuş 

veyahut kuduzluk alâimi iştibahiyesini izhar etmiş olan kelblere ve bun

ların ısırmalariyle duçarı sirayet olan diğer hayvanlara tesadüf edil

diği veyahut bittahkik anlaşıldığı halde bilâ imhal itlafları hususu me

murini belediye ve zaptiyeye ihtar edilecek ve itlaf edilen kalplerin ve-

sair hayvanlann İaşeleri ümran haricinde bir çukur hafriyie derununa 

atılarak üzerine sönmemiş kireç dökülerek badehu üstü toprakla kapa

tılacaktır. 

Kuduz kelpler veyahut biesiraye kudua olmuş hayvanlar tarafın

dan îBirılmış eşhas ısırıldıkları tarihten itibaren sek» gün geçiriİmeksfzin 

usulü fenniye dairesinde tahtı tedaviye alınarak sirayet mahzuru izale 

edilmek üzere Dersaadet'e veyahut diğer daha yakın bir mahalde kâin 

daülkelp tedavihanesine izam olunmak için etıbba ve müfettişlerle bay

tarlar taraflarından bilâ tehir o mahal memurini mülkiye ve belediye

sine ba rapor beyanı keyfiyet kılınacak ve raporların muktesası derhal 

icra ve hini sevkıyatta fennen lâzımgelen tahaffuza dair etıbba tara

fından hasta sahiplerine vesaya ifa olunacaktır. 

Madde 20 — Etıbbayı hususİyenin vukuatı maraziyeye dair yasa

cakları ihbarnameler merzanm bulundukları cmetlerdeki eczanelere 

gönderilecek ve eczanelerden dahi daireleri belediye yoksa zaptiye mer

kezlerine tevdian hemen o ıgün hey'atı smhiye ve belediye etıbbasına 

isal ve teslim edilecek ve merzanın aileleri ile ihbarı vukuat mükelle

fiyetinde bulunan diğerleri de vesaiti mezkûreden her bîrine müracaatla 

vukuatı ihbar ve inba ve ihbarname ita edebileceklerdir. 
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İ K İ N C İ F A S I L 

Tephirhane memurlarının vazifesiyle sureti hareketlerine ve tephir 
ve tathir kılınacak eşyanın enva ve usulü fenniyei 

tathiriyelerine dairdir 
Madde 21 — Tephirhaneler idaresi Dersaadet'te Şehremanetine ve 

taşralarda mahalleri beledî dairelerine merbut olmasiyle intizamı ida
releri için emaneti müşarünileyha ve devairi mezkûre canibinden alet-
temadi İhtimam olunacak ve tephirhanelerce havayİçten ma dut mevad-
dın istihzarı ve alâtı tephiriye ve tathiriyenin tamiri için memurları 
tarafından müracaat vukuunda İcabatı hemen ifa kılınacaktır. 

Madde 22 — Her tephirhanede vazifei tahririyeyi ifa ile beraber 
.nuamelâtı umumiyeye nezaret etmek üzere bir kâtip ve temiz cihetinde 
bulunmak üzere iki ve bulaşık eşyayı tathjre mahsus mahalde bulun
mak için dört nefer hademe ve makineyi idare için bir makineci ile te
miz eşya nakletmek için bir ve bulaşık eşya nakletmek için iki aded 
araba ve bunlar için üç nefer arabacı tâyin ve tahsis olunacaktır. İşbu 
arabalar yekdiğerinden tefrik olunmak için siyahın gayri başka başka 
renklerle boyanacaktır. İcabı takdirinde kullanılmak üzere eşya nak
line mahsus olarak her tephirhanede birer de tezkere bulundurulacaktır. 

Madde 23 — Tephirhane memurini mart iptidasından teşrinievvel 
nihayetine kadar sabahları saat birde ve teşrinisani iptidasından şubatı 
nihayetine kadar saat üçte iş elbiselerini lâbis oldukları halde işleri 
başında isbatı vücut ermiye ve akşamları dahi kış ve yaz saat on birde 
tatil eylemiye mecburdurlar. Tathiratına memur oldukları eşyayı kı
rıp yırlmamıya ve kirletmemiye velhasıl hüsnü muhafazaya kemal de
rece itina ve gerek tephirhaneye müracaat eden zevat haklarında ve ge
rek mesakinde icrayı tathİrat esnasında ashabı mesakin ile ailesi efra
dına hüsnü muamele ve her veçhile edibane hareketle şikâyet vukuun
dan ittika edeceklerdir. Tephirhane memurlarından tathirat i le meşgul 
olan kısmının ikişer takım elbiseleri bulunacak ve bunların b i r takımı 
esnayı ameliyatta giyilmek üzere keten bezinden mamul bir takke ve 
yakası ve yenleri İlikli bir gömlek ve bir pantolon ve b i r çift ayakka
bından ve diğer takımı ise ameliyat haricinde iktisa edilmek ve yaka
larında hizmetlerini mulin işareti mahsusa bulunmak üzere b i r elbisei 
münasibeden ibaret olacaktır. Akşam tatilinde bulaşık eşya tathiriyle 
meşgul olanlar iş elbiselerini çıkarıp tathir ettikten sonra dafiüttaaffün 
ecza mahlûlü karışmış sıcak su ve sabun ile ellerini ve yüzlerini yıka-
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yıp ve duş yapıp iş elbiselerini zarfları derununa vaz'olunmuş olduğu 
halde elbise odasına badelvazı temiz elbiselerini bil ilet isa ya odalarıma 
veyahut tephirhaneden dışarıya bu veçhile çıkabileceklerdir. 

Madde 24 — Tathirat için tephirhaneye getirilecek eşyanın asha
bının isimleriyle, semti ve mahalli ikameti ve eşyanın cins ve mikatrını 
ve ne gibi emrazı sariye ile bulaşmış olduğunu ve tarihi teslimini imi-
beyyirt tephirhane kâtibi tarafından koçanlı bir defter tutulup bu def
terden bir parçası eşya sahibine ita ve cinsi eşya alelmüfredat koçana 
ve verilecek parçaya kayıt ve imlâ kılınacak ve getirilen eşya sıra 
numarasiyle ve sürati mümküne İle tathir olunduktan sonra sahibine 
teslim ve iade ile evvelce verilen parça istirdat kılınacak ve koltukçu 
ve yorgancı esnafı taraflarından tathiratı ' icra ettirilecek eşyayı müsta-
meleye damga vazı ve damga kabul etmiyenlere kurşun mühür talik olu
nacak ve işbu teslim ve iade ve damga ve mühür muameleleri mutlaka 
tephirhanelerde ve temiz tarafta icra ve kurşun mührün esnaf tarafından 
suiistimal edilememek için emniyet bahşolacak bir surette talikına itina 
edilecektir. 

Madde 2 5 — icrayı tathirat için etıbba tarafından tebligat veya
hut mesakin ashabı canibinden davet vukuunda hemen kâtip tarafın
dan keyfiyet bulaşık cihetinde bulunan tathiratı fenniye memurlarına 
tebliğ kılınarak bunlar o tarafta bulunan arabaları derhal emir ve da
vet- olunan mahalle sevk ile mevaddı âtiyede envai beyan kılınacak eş
yayı muktaziyeyi alıp tephirhaneye götürecekler ve kalan eşya ile has
tanın bulunduğu oda veya haneyi tarif kılınacağı veçhile tathir edecek
lerdir. Tathirat ve tanzifatı fenniye için b i r mahalle gidecek arabada 
zirde beyan ve tadat olunan ecza ve edevat mevcut bulundurulacak ve 
bunların noksanından memurları mesul tutulacaktır. 

1 - Pülverizatör. 

2 • Binde bir klor sânii zeybak mahlûlü hamızisi İle memlû lü
zumu kadar şişe. 

3 • Binde beş nispetinde permanganat dö potas mahlûKinü havi 
şişeler, 

iGerek fevkalâde manganat dö potas ve gerek klor sânii zeybak mah-
lûlleri memurların tahtı takayyüt ve mesuliyetinde bulunarak hiç bir 
kimseye verilmiyecektir. 

4 - Ameliyat elbiselerini havi bir çuval. 
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5 • Eşya vaz'ırıa mahsus kebir çuvallar. Bunların ağızlarını kapa
mak için kavis kullanılmayıp ip ve şerit İstimal olunacak ve üzerleri 
büyük hurufat ile yatılı veyahut büyük rakam ile işaret edilmiş bu
lunacaktır. 

6 - Eşya silmek İçin temiz beslet» iki büyük sünger, bir el fırçası, 
bir de saplı fırça. 

7 • İki tarafındaki d ö n ucu kauçuktan mamul topuz ile mücehhez 
ve açılır kapanır münfanllı demir merdiven ve bir aded edevat çuvalı. 

S • Peşkir ve kutu derununda bir kalıp sabun. 

Madde 26 — Tanzifat ve tathirat icra etmek üzere emir ve davet 
olunan hane ve meskene gidecek memurin kendilerine mahsus elbise
lerini lâbis oldukları halde gidecekler ve hini muvasalatlarında çıkarıp 
bir çuvala koyarak münasip b i r yere bıraktıktan sonra iş elbiselerini 
giyip badehu tathirat icra edecekleri mahalle dâhil olacaklar ve ame
liyata başlamazdan mukaddem tephirhaneye nakil i le tathiri lâzımge-
len eşyayı bit tefrik beraberlerinde bulunduracakları mahsus! zarflar de-
rununa vazı ile ağızları sıkıca bağlandıktan sonra üstleri kapalı bulaşık 
arabalarına tahmil en ve tephirat ve tathirat icrasını tesrian hemen tep
hirhaneye göndermeleriyle beraber hilâ teehhür mahallince de tathiratı 
muktaziyei fenniyeyi icra ve ikmal edecekler ve hitamı ameliyatta iş 
elbiselerini çıkarıp zarflar derununa vaz'ettikten sonra alât ve edevatı 
tathiriye ile beraber arabaya yükletip kendileri demuzaddı taaffün mah-
lûlünden miktan kâfi ilâve olunmuş sıcak su ve sabun ile ellerini ve 
yüzlerini yıkayıp elbisei mahsusa!arını iktisa 51e tephirhaneye avdet 
eylİyeceklerdir. İş elbiseleriyle alât ve edevatı mezkûra tathir ve tep
hir edilerek mahalli mahsuslarına vaz'olunacak ve bunları nakleden 
araba dahi yıkanıp tanzif edilecektir. 

Madde 27 — Tathiratı icra olunmak üzere tephirhaneye naklolu
nacak eşya musabinin yatak takımlariyle çamaşırı ve elbiseleri mensu
cata mütaallik istimal eylediği diğer eşya ile oturduğu odanın kapı ve 
pencere perdelerinden ve kilim ve keçeleriyle sandalya ve kanape ve 
saire örtülerinden ibarettir. Kürkler, meşin çantalar, kauçuk askı, mu
kavva fes, para cüzdanı, dolap, masa, çekmece, yazıhane, dikiş maki
nesi, kanape, sandalya gibi ahşap eşyayı menziliye ve ayna ve camlı 
ve camsız yazı ve resim levhaları ve emsali tezyinatı beytıye mahalle
rinde ikametgâhla birlikte tathir olunacaktır. 

Madde 28 — Hane ve meskenlerin aksamı dâhiliyelerinin ve husu-
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siyle hastagenın bulundukları edaların zemin ve tavaadariyle duyar
ları ve cesametleri hasebiyle odalarda kalacak keçe ve hasır sökülüp 
alt ve üstleri ve maddei sabıkada muharrer ve mahallerinde tathirleri 
elzem eşyadan konsol ve dolap ve masa ve sandalya ve kanape maku-
leleri binde b i r (klor s i m i leybakı hamız) mahlûliyle imlâ kılınmış 
pülverizatör vasıtasiyle tamir olunacak ve roshlûlü meşkur liyAViyle 
nüfuz edebUmek için toz halinde ve kanaat haheolacak miktarı kâfide 
sıkılacaktır. Pülverizatbrie <athirlari mümkün Ve muvafık ohnıyan di
ğer eşya ve avani mahlûlü mezkûr ile ıslatılmış f ı rça ile dikkatlice ve 
yazı ve resim levhalariyle ayna ve sair zarif ve zi kıyem eşyayı sınaiye 
dahi yine mezkûr mahlülle ıslatılmış bezlerle örselenmeksizin hafifçe 
silinerek ve hastaganın tuvalet takımlariyle her türlü kaplan ve ha
lâları muzaddı taaffün ecza mahlûliyle yıkanarak Jâyıkiyle tathir edile
cek ve hastaganın istimal edemiyerek kalmış mualeceleri halâlara dö
külecektir. Tathir olunan eşyada kan ve mevaddı gaita lekeleri görü
lürse binde beş nispetinde (fevk manganat dö* potas) mahlûliyle yıkanıp 
temizletti rilecefcti r. 

Mesakinde emri tathirat bu suretle icra ve ikmal olunmaksızın 
memurini tathiriye avdet edemiyecekler Ve fakat tanzifat bir günde ik
mal olunamazsa akşam tatiline kadar tathir olunan şeyler bittefrik pak 
b i r mahlle vazı ve bulaşıklar ferdası günü tathir edilmek üzere alâ ha-
l ih i mahallerinde terk İle usulü dairesinde ameliyattan çekileceklerdir. 

Madde 29 — Tephirhaneye naklolunan eşya tephirhanenin bula
şık eşyaya mahsus cihetinden kabul i le derhal zarflar açılıp vc şayet 
içlerinde kolera ve veba muşabinine ait ve ihrakî lâzım mülevves ya
tak ve elbise olduğu halde tefrik olunup maadası tephir makinesiyle 
bi îâ tehir tathir ve tanzif edilecek ve üzerlerinde kan ve mevaddı ga
ita lekeleri görülürse bunlar evvelâ f ırça vasıtasiyle ve hinde beş nis
petinde (fevk manganat do potas) mahlûliyle yıkanarak mezkûr leke
ler izale olunduktan sonra tephiratı rera olunacak ve emri tephirat âleti 
tephirin sureti istimalini mübeyyin makinenin yanı basına talik olunan 
levhada yazılan tarifata mutabık veçhile ifa kılınacak ve bu veçhile tat
hir olunan eşya temiz cihette eşyayı mutetahhireye «ahsisen bulundu
rulan diğer arabalara tahmİlen mahalline iade ve asalını edilecektir. 

Madde 30 — Kolera ve veba muıabininin ihrakı ieaheden elbisei 
müktesiye ve yatak takımlariyle diğer nâ kabili tamir eşyaları tephir
hanenin bulaşık cihetinde bilâ tehir süratle bittefrik defteri mahsusuna 
kaydolun doktan sonra on ikinci maddede zÜcrolunduğu veçhile bun-
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1 ardan tephir makinesi ocağında i tırak ı mümkün ve mucaz olmıyanları 
hemen ta'kim edilmiş 2 a r f l a r derununa mevzuan ve üstleri kapalı bula
şık arabalarına tahmilen etıbba nezareti altında sureti mahfuzada mem
leket haricine nakil ile etıbbanın münasip görecekleri mahalde üzerlerine 
gaz dökerek tamamen ihrakına memurini tathiriye taraflarından itina 
ve müsaraat olunacak ve eşyayı muhterikanın tesviyei esmanı için enva 
ve mekadirini mübeyyin kayıt sureti tephirhane kâtibi tarafından rou-
saddak olarak devairi belediyeye takdim kılınacaktır. 

Madde 31 — B i r iş için davet edilmedikçe gerek memurinin ve ge
rek başkalarının tathirata mahsus olan mahalle girmeleri memnu ol
duğu gibi bulaşık hizmetinde bulunanların dahi esnayı ameliyatta tep
hirhane makinecisiyle ve sair kimseler ile ihtilâtlan ve iş elbisesiyle 
tephirhanenin temiz tarafına gitmeleri katiyen caiz olmıyacaktır. 

Madde 32 — Tephir makinesi lâakal senede bir defa erbabı ih
tisas bakteriyolog tarafından tathir ve tephir ettiği eşyayı matlup de
recede ta'kim edip edemediği tahkik ve tecrübe edilecektir. Gerek tep
hirhane ve gerek mesakinde tathirat ile meşgul bulunanların hizmet
lerini lâyıkı veçhile ifa edip etmedikleri de bir müfettiş marifetiyle tef
tiş ettirilecektir. Emri teftiş vilâyat ve elviyede sıhhiye müfettişleri ta
raflarından ifa edilecektir. 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 

Tedabiri tahaffuziye ve tatkiratı fenniyeye müteferri umurda 
kusurdan dolayı mücazata dairdir 

Madde 53 — Dairei memuriyetleri dâhilinde ahvali sıhhiyei umu-
miyenin tefehhusat ve tahkikatında ve tathiratı fenniyeye tabi tutulan 
mahallerin mevaddı sabıkada muharrer olduğu veçhile sureti daimede 
teftişat ve icrayı tathiratı emrinde takayyüdatta tesamüh ve tegafül ve 
ileli mümine zuhur ettiği ihbarat ve tahkikatı vakıadan anlaşıldığı anda 
mahallince tahkikat ve tetkikatı fenniye İfasiyle mahiyeti marazı tâyin 
ve İktiza eden tedabiri tahaffuziye ve tathiratı fenniyenin ittihaz ve ic-
rasiyle men'i sirayet maksadı mühimminin temini hususunda rehavet ve 
tekâsül ile mahaziri sıhhiye hudusüne sebep olan hey'atı sıhhiye ve be
lediye etıbbasiyle hıfzıssıhha ve umuru sıhhiye müfettişlerinin birinci 
defa nısıf ve ikinci defa da tam bir aylık maaşları kat'olunacak ve mü
samaha ve mükâselenin üçüncü defasında kayıtları terkin edilecek ve 
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lahaddüs eden mahzur vefatı müeddi olmuşsa adliyeye tevdii keyfiyetle 
takibatı kanuniye icra ettirilecektir. 

Madde 31 — Sıhhati um um i yenin muhafaza ve teminine memur 
olan etıbbayı mumaileyhimin dairei memuriyetleri dâhilinde icrayı ve-
zaif etmelerini bieyyi veçhinkan işkâl ve tedabiri roüttehazai tahaffuziyeyi 
ihlâl ile ileli sâri yenin intişar ve irtisama sebep olan kimseler sıhhati 
umumiyeyİ ihlâl etmekle müttehim tutularak haklarında takibat ve mü-
cazatı kanuniye icra olunmak üzere evrakı müsbiteleri ciheti adliyeye 
tevdi olunacaktır. 

Madde 35 — Birinci maddede ta'dat olunan ileli sâriye musabinini 
muayene ve tedavi ettikleri halde işbu Nizamname dairesinde tedabiri 
mükemmele! tahaffuziye ve tamiratı fenniye ittihaz ve icrası zımnında 
hey'atı sıhhiye ve belediye etıbbasına bil müsamaha vukuatı maraziyeyi 
ihbar etmiyen etıbbadan idareten birinci defasında İki ve tekerrüründe 
beg Osmanlı altını ve an kastın ihbar etmiyen ve ikinci madde mucibince 
uhdelerine mütehattim olan tedabiri müstacelei tahaffuziyeyi tahdit ve 
hastayı tecrit ile ihtilâl ve sirayetin men'i vazifesini İfa etmiyenlerden 
iki misli cezayı nakdî alınacak ve bu müsamaha ve ademi ifayı vazife 
sirayet ve intişarı emraz mahzurunu bâdi olmug ve bu sebeple vefat vü-
kubulmuş ise kanun dairesinde takibat ve mücazat icra olunmak üzere 
keyfiyet evrakı tahkikiyesiyle beraber ciheti adliyeye tevdi ve hara l -
edilecektir. 

Madde 36 — Tephirhane alât ve edevatım hali taharette tutmıyan 
ve hüsnü istimal etmiyen ve tephir ve tathir olunacak eşyanın fen dai
resinde ve sureti muteminede tephir ve tathiri emrinde itina eylemiyen 
ve esnayı tathirinde yirmi beşinci maddede muharrer levazımı mevcut 
bulundurmıyan ve tephirhaneye müracaat eden zevata ve tarhiratını icra 
ettikleri mesakin ashabiyle efradı ailelerine nâ reva muamelede bulu
nan ve bilâ mazereti meşrua İşi başında bulunmıyan memurini tathiri-
yenin maaşlarından birinci defa rubu miktarı kat'olunacak ve ahvali 
mezkûrenin dörde kadar her defai mükerreresinde katMyat rubu mik
tarı tezyit ve dördüncü defadan sonra kayıt lan terkin edilecek ve tathir 
ettikleri eşyadan dikkatsizlikle zayi ve tahrip ettiklerinin bedeli tazmin 
ettirilecektir. Tephirhane kâtibi hakkında da umuru idaredeki noksan 
ve kusurundan ve tephirhanenin hafi intizamda bulundurulmamasından 
ve memurini tathiriyenin hilafı nizam ve intizam hareketlerine müsa
mahasından dolayı bu suretle muamele olunacaktır. 
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Madde 37 — Emrazı sâriye vukuatını ihbar etmiyen mahallât imam 
ve muhtar ve bekçİleriyle emakini umumiyeİ madude odabaşı ve müs
tecirlerinden ve etıbbayı hususi yenin tevdi edecekleri ilmühaberleri ka
bul etmiyen veyahut edipte ehemmiyet vermiyerek vaktiyle hey'atı sıh
hiye ve belediye etıbbasına isal eylemiyen eczacılarla memurini belediye 
ve zaptiyeden ve alıp sattıkları eşyayı müstameleyi tephir ve tamir et
ti rrrriyen yorgancı ve koltukçu ve bit pazarı esnafiyle beyi ve şiraya ta
vassut eden tellallardan ve dükkânlarında müstamel yapağı ve pamuk 
bulunduran ve tamirat ve takayyüdatı tahaffozlyeye riayet etmiyen hal
laçlardan ve tathiratı fenniyeye tabi tutulan mekûlât ve meşrubat fü-
ruhtuna mahsus dükkânlarda emri taharet ve nezafeti sıhhiyeye itina 
etmiyen dükkâncılardan ve tathiratı fenn-İyeye tabi emakin ve mesakini 
umumiyede evkatı muayyene ve mahsusada tathiratı muktaziyei fenni-
yeyi ifa ettirmiyen ve buralarda tükürük hokkaları bulundurmıyan müs-
tecir ve odabaşılarla sahiplerinden sınıf ve şahıslarına göre birinci de
fada yirmi beşerden ellişer ve ikinci dafastnda ellişerden yüzer kuruşa 
kadar cezayı nakdi alınacak ve bundan sonra her defai mükerrere de 
bir nısıf cezayı nakdî zam ile istifa kılınacak ve esnaf ve sairenin dör
düncü defaki hilafı tembihatı sıhhiye hareketlerinden dolayı münasip 
müddetle dükkânları «addolunacaktır. İşbu cezayı nakdiler hey'etı sıh
hiye ve belediye etıbbasının verecekleri raporlar üzerine Dersaadet'te 
Şehremaneti Meclisince ve vilâyat ve elviyede mecalisi belediyece tak
dir ve tahsil edilecektir. 

Madde 38 — Dersaadet'te Şehremaneti »Hey atı Sıhhiye Müfettişi 
Umumiliği ve vilâyat ve elviyede sıhhiye müfettişleri tarafından ahvali 
sıhhiye ve vukuatı meraziyei mahal Üyeyi ve sureti cereyanı umuru sıh
hiye ve tathiratı fenniyeyi mutazammın her sene nihayetinde mükemmel 
bir istatistik tanzim ve hu sırada bilaistisna alelûmum hususi hastane
lerden dahi birer istatistik alınarak tanzim olunacak istatistiğin zeyline 
derç ve terkim olunacak ve her vilâyetin mülhakatiyle beraber tutulacak 
istatistiğin birer nüshai musaddakası Şehremanetine takdim olunarak 
Heyeti Sıhhiye Müfettişi Umumiliğine tevdi kılınacak ve Müfettişi Umu-
imlikçe badettetkik Dersaadet ve vilâyat istatistiklerini ve zeylen hir 
hulasayı ve ayrıca mü ta] âtt ı sıhhiyeyi muhtevi olarak umumî ve sıhhi 
mükemmel h ir istatistik tanzim kılınarak birer nüshai musaddakası 
Meclisi Tıbbiyei Mülkiye ve Sıhhiyei Umumiyet Şahane ile Hrfzıssıh-
hai Umumî Komisyonunun enzan mütalaa ve tetkikine arzolunacaktır. 
İşbu istatistikleri vaktiyle tanzim ve takdim etmiyen veyahut sureti mü-
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kemmelede tanzimi emrinde iltizamı dikkat eykmiyen nıtfettişlarin bi

rinci defada ntsıf ikinci defada tam bir aylık maoflan katı' ve üçünov 

defada kayıtlan terkin edilecektir. 

Madde 39— istihsal olunacak mücazatı nakdiye! «Ünye Dersaa-

det'çe Şehremaneti tarafından vukubulan masarifi sıMıiyeye karşılık 

ittihaz edilecek ve vilâyat ve elviyece de umur ve marzemei sıhhiyeye 

sarf olunmak üzere devairi belediyece birer defteri mahsusa kayıt ile 

beledi sandıklarında hıfız ve her sene gayesinde metaliği r« üst aksal ai 

cezaiyenin miktarım mü'beyyin ziri mecal isi hafadh/e hey'ad tarafla-

nndan musaddak defterler vrlâyat mecal isi idaresine takdim oluna

caktır. Devariri helediye «andıklarında müterakim mebaliğ vilâyat ve el-

viye mecal isi idaresince tensibolunacak umur ve levazımı sıhhiyeye an

cak vilâyetten bil istizan (Dahiliye (Nezaretinden alınacak evamir üzerine 

sarf edilebilecek ve cezayı nakdî tahsilatında müsamaha eden ve müte

rakim hasılatını bilâ mezuniyet sarfeyliyen mecalisi belediye riiesa

siyle kâtipleri ve âmirleri tazminine mecbur bulunacaktır. 

Madde 40 — İşbu Nizamnamenin sureti mahsusada büyük kıtada 

kâğıt levha şeklinde matbu birer nüshası jgerek Dersaadet'te ve gerek 

merakız ve mülhakat Vilâyatı Şahanede mavcut bilcümle hastanelerin 

salonlarında ve eczanelerde ve Deraaadet'te Şebreaaanedyle devairi be

lediyenin divanhanelerinde vilâyat ve elviye belediye dairelerinde çer

çeveli olarak talik olunup umuru sıhhiyeden vazifedar olanların pişi 

enzarında bulundurulacaktır. 

h a t i m e 

Madde 41 — işbu Nizamname ahkâtm Dersaadet'te devairi bele

diye müdürlerinin nezareti ve Hey'atı Sıhhiya Müfettişi Umualliği ve-

satatiyle Şehremaneti ve Vilâyat ve Erviyei Şahanede devairi belediye 

vasıtasiyle vülftt ve mutasarrıfın taraflarından icra ve tenfiz ettirile

cektir. 



618 

Emrazı sâriye musabinini muayene ve tedavi eden etıbbanın de-
vairi belediyeye vermeleri mecburi olan. ihbarname suretidir: 

Mülâhazatı tıbbiye 
Lâzimülihbar mevat 
Marizin bulunduğu dairei belediye 

» > semt 
» » mahalle 
» > sokak 

Tar ihi bidayeti maraz 
Teşhisi nev*î maraz 

İsim ve sanatı meriz (talebeden ise müdavim bulunduğu mektebin 
ve emakini umumiye hademesinden ise müstahdem olduğu dairenin 
ismi) 

Sinnİ meriz 
Zükûr ve inas 
Tar ih i müşahede 

# 

IVo: 1 3 1 — T r a b l u s g a r p , T u n u s , Cezayir ve T a n c a dâhi l o l m a k 
ü z e r e A v r u p a v e A v r u p a ' d a n trans i t o l a r a k Mıs ır ve H a l f a 

tar ik iy l e h ı t ta i Hicaz iye ve M u s a v v a v e tevabi î v e 
Habeş i s tan a r a s ı n d a t a r i k i O s m a n i d e n teat i 

o l u n a c a k t e l g r a f n a m e l e r i n E l â r i ş ' e k a d a r 
tenzi l i ü c u r a t ı h a k k ı n d a 

26 rebiyülövvel 1324 ve 7 mayıs 1322 tarihli mazbatai 

müzeyyelei mâruza 

Şûrayı Devlet Maliye 'Dairesinin meyanei kemteranemizde müta
lâa olunan işbu mazbatasında Estern Kumpanyasının telgraf hututu 
vasıtasiyle Tanca ve Trablusgarp dâhil 1 olduğu halde Avrupa ve Av* 
rupa'dan transit olarak Mıs ı r arasında teati olunan telgraf namelere 
mahsus olmak ve memalİkİ saire nesakı vahit ücuratının taksimatı gibi 
taksim olunmak üzere İskenderiye sahiline kadar bir frank on santim
den ibaret olarak mezkûr kumpanyaca nesakı vahit tarife tesis olunma* 
sından dolayı tariki Osraani ücreti buna nispetle fahiş kalmasına mebni 
muhaberatın kısmen mezkûr kumpanya kablolarına intikal ile Hazinei 
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Celileoe zayiatı intaç eylediğinden ve Dersaadet'ten Elâriş 'e kadar tem 
didi derdest olan tel .hakkında Avrupayı Şarki Alman Telgraf Şirketiyle 
aktolunan itilâfname hükmünce tariki Osmani ehveniyet itibariyle 
turuku saire derecesinde bulunmak liâzımgeldiğinden temin ve tezyidi 
menafii Hafine için TraMusgaııp, Tunus, Cezayir ve Tanca dahil olmak 
üzere Avrupa ve Avrupa'dan transit olarak Mısır ve Halfa tarikiyle 
hıttai Hicaziye ve Musavva ve tevabi! ve Habeşistan arasında tariki 
Osmaniden teati olunacak telgrafhame ücretinin Elâriş 'e kadar bir frank 
on santim olarak tâyini lüzumu dermeyan olunmuş ve vakıa tariki Os
maniden istifa edilmekte olan ücret fahiş oldukça Estern huturunun 
tercihi tabii olmasına göre telgraf muhaberatı mezkûr kumpanyaya 
intikal ederek Hazinei Celi lece zayiatı külliye terettüp edeceği derkâr 
olup tariki Osmani ücreti emsali derecesine tenzil olunduğu halde metni 
mazbatada gösterilen esbaptan dolayı bu hatta rağbet tezayüt ederek 
Hazinei Celilece istifade edileceği bedihi buluınmuş olmakla ücreti mez-
kûrenin ber minvali mâruz bir frank on santim olarak tâyini münasip 
görünmüş idüğüne mebnı olveçhile ifayı muktezasının ve mazbatada 
beyan olunduğu veçhile hattı Osmaninin herhalde temini rüçhanı için 
fedakârlık ihtiyariyle mümkün olduğu takdirde biraz daha tenzilât edil
mek üzere bu cihetin dahi başkaca tetkik ve teemmülü ve bir de telgraf 
muhaberatına Elâriş'ten ilerisi için mecra Olan Mısır kara tariki ile 
sevakin Estern kablosu ücuratı beyninde tefavüt mevcut olup kablo 
ücreti fahiş bulunmasına mebnî şayet Mısır'a kara tarikınca arıza vu-
kubulursa muhaberat kabloya inhisar edeceğinden ve bu takdirde üc
retin nispetle fahiş bulunmasından dolayı Elâriş'e kadar olan tariki 
Osmaniye rağbet m ün kesir olacağından buna mahal kalmamak için 
mezkûr kumpanya ile bilmüzakere işbu kablo ücretinin dahi tenzili 
esbabının istikmaliyle netayicinin inbası hususlarının ilâveten Posta 
ve Telgraf Nezaretine tebliği zımnında keyfiyetin Oahliye Nezaretine 
havalesi tezekkür kılındı ise de olbapta ve katıbei ahvalde emrü fer
man hazreti veliyülejnir efendimizindir. 

Arz tezkeresi 

Estern Kumpanyasının telgraf hututu vasıtaaiyle Tanca ve Trab-
lusgarp dâhil olduğu halde Avrupa ve Avrupa'dan transit olarak Mıs ı r 
arasında teati olunan telgrafnameler ücuratının tenzil olunmasından 
dolayı hattı Oîftnani ücretlerinin de tenzili hakkında Şûrayı Devlet Maliye 
Dairesinden tanzim ve Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil olunan maz-
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bata 36 rebiyülevvel \1334 tarihinde ba teıkerei senaverî arzı huzuru âli 
kılınmıştı. Tekidi keyfiyeti havi Dahil iye ^Nezareti Celilesinden gelen 
tezkere mezkûr mazbataya yazılan zeyil suretiyle beraber arz ve tak
dim kılınmakla ol bapta va her ne veçhile iradei senİyei cenabı hilâfet-
penabi eerefsünuh ve sudur buyurulursa mantuku münifi İnfaz edile
ceği beyanıyla tezkere i aenaveri terkîm olundu efendim. 

27 cemaziyetevvel 2324 ve 6 temmuz 1322 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfırflariyle rnanzuru âli buyurulan işbu 
teıkerei aâroiyei şada rerpen ahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nahı h i la f etpenahi şeref sudur buyurulmuş olmakla ol bapta emrÜ fer
man hazreti veliyülemrindir. 

2 reoep 2324 ve. 8 ağustos 2322 

No: 1 3 2 — Muhaberatı Telgrafiye Tartfei Dahiliyesinin haddi 
asgariye mütaalHk ahkâmirim Hicaz hattı veaateciyle 

cereyan eden muhaberatı hancında da meriyetine 
dair iradei seniye 

8 Cemaziyeievvel 1324 ve 17 haziran 1322 

Şûrayı Devlet Maliye Dairesi Mazbatası 

(Dahiliye Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyurulan 9 rebiyülev
vel 1324 tarih ve 825 numaralı tezkeresi melfufiyle beraber Maliye Dai
resinde kıraat olundu. 

Meali tezkerede Medinei Münevvere telgraf hattı tarifesinin tadi* 
liyle tenzili ücreti varidatın tezayüdünü istilzam edip etmiyeceği tec
rübe olunmak üzere kelimede alınmakta olan iki kuruş ücretin bîr ku
rusa tenzili hakkında Posta ve Telgraf Nezaretinden vâki olan i ş a r 
ve sebkeden istizan üzerine hattı mezkûrun masarifi tamiriye ve sairesİ 
kesir ve muamelâtı da muayyen zamana münhasır olmak üzere mahdut 
olduğu ve tenzili ücretten, dolayı varidatın tezayüdu meşkûk baJıuaduğs 
ciirolei iş ' trdan ise de ekser yerlerde tenzili ücurat yüzünden istifade 
görülaniç olduğu adan b i r tecrübe olmak üzere ücreti nftzkûrenin bir 
kuruşa tenzili münasip (görülerek ledelistİzsn mucibince iradei seniyei 
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cenabı hilafetpenahi şercfsudur buyurulduğu tebliğ buyurmuş oh 
masiyle Nezareti MüşariiniVerhata iş'arı madde olunarak bu kere ce
vaben alınan tezkerede 'Hicaz hattı vesatatiyle cereyan eden telgraf 
muhaberatı evvelce kelime başına iki kuruş olarak ve haddi asgari 
tâyin edilmiyerek ücrete tabı tutulmuş iken ahiren ücret kelimede 
kırk paraya tenzil olunup yine haddi asgari tayin olunmadığı ve hal
buki elyevm meriyülicra bulunan tarife! dâhiliyeye naz ararı bir vi
lâyet dahilindeki muhaberatta beher kelime on para olarak haddi as
garisi beş ve mülâsık vilâyattaki merakız meyanında icra kılman mu
haberatta kelime başına ücretin yirmi para ve tarifei asgarinin de 
yedi buçuk kuruş ve daha uzak vilây at için bir kelime ücreti kırk 
para ve tarife! asgarisi de on kuruş olarak muayyen olduğu ve Hicaz 
hattı üzerinde icra edilen muhaberatta tâyin edilen ücrette haddi asgari 
olmamasına göre meselâ Dersaadet'ten İzmir'e yazılan beş kelimeli bir 
telgrafnameden on kuruş ücret alınmakta iken Medinei MünevverVye 
aynı miktar kelimeyi havi yazılan bir telgrafnameden beş kuruş alın
mak lâzımgeleceği cihetle hattı mezkûr üzerinde cereyan edecek telgraf 
muhaberatında dahi tarifei dahiliye ahkamının meriyeti ve tarihi ilân
dan itibaren muteber olmak üzere muamele ifası istizan ve Hicaz battı 
telgraf ücuratı hakkında evvelce vukubulan tebligatta Medayini Salihten 
ileri merakız iHicaz Vilâyetinden madut olduğu bildirilmiş iken ahiren 
vukubulan tebligatta Salt mevkiinden ötede bulunan bilcümle merakisi 
Hicaziye'de icra olunan muhaberat ücretinin bir kurusa tenzili gösteril
mesine ve esasen Salt'tan itibaren inşa kılınacak Hicaz merakisi cedi-
desinin on üçü Suriye ve yalnız üçü Hicaz Vilâyeti dahilînde olup Su
riye Vilâyetinin müntehayı hududu Medayini Salih olmasiyle Salt ile 
Medayini Salih arasında ve hattı cedit üzerindeki on üç merkez Kcrk 
Sancağına merbut ve Suriye Vilâyeti dahilinde bulunmasına binaen 
Hicaz hattının mebdei inşası olmak suretiyle Salt'tan mı yoksa Suriye 
Vilâyetinin müntehası bulunmak İtibariyle Medayini Salih'ten mi ilerisi 
addolunacağının İnbası beyan kılındığından bahisle iktizası istizan kı
lınmıştır. 

İzahatı vakıaya göre Hicaz muhaberatı tefcgrafiai için de haddi as
gari tâyini lüzumuna mebni muhaberatı mezkfirede dahi tarifei dahi
liye ahkâmının ber mucibi istizan meriyeti ve Suriye Vilâyeti dahilinde 
bulunan merakiz vilâyeti mezkûre ve Hicaz Vilâyetinin bed'eylediği 
nokta! huduttan ilerisi Hicaz Vilâyeti aksamından olmak lazımgelecefine 
mebni mübayenett vakıanın o sufetle tashihi hususunun Telgraf ve Pos-



622 

ta Nezaretine lieclittebliğ Dahiliye Nezaretine havalesi tezekkür kılındı 
olbapta emrü ferman hazreti meni eh ülemr indir. 

N o : 1 3 3 — M a k a m atı r e smiyeye ver i lmekte o lan a r z u h a l l e r 

i ç in m u h d e s kaydiye re smin in ilgası h a k k ı n d a 

i r a d e ! seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Malkamatı resmiyeye verilmekte olan arzuhallerden alınan kay
diyeye mahsus olarak imal ve istimali kararlaştırılan varakalar hak
kında Düyunu Umumiye Meclisi İdaresi tarafından vukubulan itirazat 
ve olbapta Maliye Komisyonu Alisi 'Birinci Azalığiyle cereyan eden 
muhabere üzerine sebkeden iş'ara cevaben Maliye Nezaretinden Varit 
olup meyanei abidanemizde kıraat ve mütalâa olunan tezkerede sa* 
lifüzzikir kaydiye resmi kaldırılmadıkça tadilen neşrolunan Damga Ni-
zamnajnei cedidi ahkâmına tebaaiyet etmiyecekleri ecanip tarafından 
musırren ifade edilmekte ve hattâ bankalarca muamelâtı cariyede ev
raka pul vaz'ından istinkâf olunmakta bulunduğu ve eğerçi Bankı Os-
mani nizamname ahkâmı veçhile pul istimalinde devam etmesinden ve 
diğerlerinin pul istimal etmemelerinden dolayı müşterilerinin bir kısmı
nı kaybetmek mahzuru baş göstermesinden dolayı Düyunu Umumiye 
İdaresince ahaliyi pul istimaline alıştırmak için icabeden pulların ban
kaya meccanen verilmesi tasavvur olunmuş ise de bu suret kâfi olmayıp 
çünkü pul sarfiyatının ecanibe ait miktarı pul varidatı umumiyesinin 
sülüsü nispetinde olmak üzere takriben yüz elli bin l ira raddesine baliğ 
olmasına mebni miktarı cüYi olan kaydiye resminin idamesi yüzünden 
böyle bir meblâğı cesimin ziyama mahal bırakılması caiz olamıyacağı 
Meclisi mezkûrca ifade ve icrayı icabı iltimas olunduğu dermeyan olun
makla icabı keyfiyet ledelmüzakere Hazinei Celile için varidatı cedide 
tedariki maksadiyle arzuhallerden derecatı muhtelif ede kaydiye rüsu
mu istifası hususuna bil istizan iradei seniyei hazreti hüâfetpenahi şe-
refımüftaallİk buyurulmuş ve devair ve vilâyatça kararı mezkûrun tat
bikatına mübaşeret edilmiş olup ecnebilerin buma itiraza esasen hakları 
olmadığı derkâr ise de siyakı iş 'arata nazaran ecnebiler mezkûr kay-
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diye istifa olundukça Damga Kanunu muaddeli ahkâmının tatbîkatınca 
ikai müşkülât eylemekte olmalariyle bu yüzden Hazinei Celilece külli 
zarar terettüp etmekte olduğu ve kaydiye resmi hasılatı memul olan 
dereceye varmıyarak eüz'i bir. raddede olduğu ve ecnebilerin imtinaı 
vâkn sebebiyle damga resminden vukubulan zayiat ise şayanı ehem
miyet bir miktara varacağı anlaşıldığından resmi damganın tamamen 
istifasını temin İçin resmi kaydiyenin alınmasından sarfınazar olun
ması maslahaten muvafık görünmüş olmakla kadimen Adliye Neza-
retince ve mahakimce alınmakta olan rüsumu kaydiyenin kemafissabık 
istifasına devam edilmek üzere yalnız Nezareti Müşaırünileyha dahi 
dâhil olduğu halde devairi resmiyei saire ve vilâyatça alınmak üzere 
ahiren ihdas olunan arzuhal kaydiyesinin ilgası tezekkür ve tezkerei 
mezkûre arz ve takdim kılındı ise de ol bapta ve katıbei ahvalde emrü 
ferman hazreti veüyülemir efendİmİzindir. 

17 aafer 1324 

Arz tezkeresi 

Makamatı resmiyeye verilmekte olan arzuhallerden rüsumu kay
diyenin devamı istîfasınca görülmekte olan müşkülâta ve damga res
minden dolayı Hazinei Celileye terettüp eden zayiata nazaran kadimen 
mahakimce alınmakta olan rüsumu kaydiyenin kemafissabık istifasına 
devam edilmek üzere Adliye Nezareti Celilesi dahi dâhil olduğu halde 
devairi sairei resmiye ve vilâyatça alınmakta olan arzuhal kaydiyesinin 
istifasından sarfınazar olunması hakkında Meclisi Mahsusu Vükelâdan 
kaleme alınan mazbata 17 safer 1324 tarihinde arzı huzuru âli kılınmıştı. 
Rüsumu mezkûrenin hâsılı yekûnu cüz'i olup bu vesile ile Damga 
Resmi (Kanununun tatbîkatınca vukubulan teehhürat Hazinei Celile için 
zayiatı külliyeyi müstelzim bulunmuş ve mazbatai mezkûrenin sureti 
lef fen arz ve takdim kılınmış olmakla ol bapta her ne veçhile iradei 
seniyei hazreti hilâfetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulur ise man-
tulou âlisi infaz edileceği beyan iyi e tezkerei senaveri terkim kılındı 
efendim. 

17 rebiyülâhır 1324 ve 28 mayıs 1322 

tradei âeniyeyi mübelliğ hamiş 

(Residei desti tazim olup Meclîsi Mahsusu Vükelânın melfuf maz
batası suretiyle beraber manzuru â l i buyurulan işbu tezkerei sâmiyei 
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sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi 
amefmütâellik buyuru Imors olmakla olbapta emrü ferman hazret! re-
Hyülemrindir. 

17 recep 1324 ve 23 ağustos 1322 

§ 

N o : 1 3 4 — Memal ik i ecnebiyeye g ö n d e r i l m e k ü z e r e dâhi len b i r 
İskeleden d iğer ine gönder i l ecek e ş y a d a n m ü r e t t e p o lan % 2 

teçhizat ı a sker iye tert ib in in % b i r i n i n n a k d e n ve d i ğ e r 
% 'birinin seneden arızi h a k k ı n d a iradeİ seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meyanei bendegâuemizde kı
raat olunan işbu mazbatasında (Memaliki Şahanenin bir iskelesinden 
diğerine gönderilecek olan eşyadan mürettep olan yüzde iki teçhizatı as
keriye tertibi nakden istifa edilmekte ise de memaliki ecnebiyeye gön
derilmek üzere kezalik Memaliki Şahanede b i r iskeleden diğerine nakl
olunan eşyadan alınması lâzımgelen teminatın nakden ahzi tüccar için 
müstelzimi müşkülât olduğu cihetle hu misil lû eşyadan yüzde birinin 
ihracat resmi mukabilinde nakden ve diğer yüzde birinin teminat mut* 
kabi l ine» olarak seneden «hziyle eşyayı mezkûrenin memaliki ecnebi
yeye ihracı alelûsul ispat edildiği takdirde senedin ladesi hususunun 
ekseriyetle tezekkür kılındığı gösterilmiş ve bu «üret teçhizatı askeriye 
tertibinin emri cibayetini haleldar etmemekle beraber tüccarca suhu
leti müetelzim görünmüş olmakla o veçhile ifayı mukteıaeinın Rüsu
mat Emanetine ü/arı tezekkür kılmdı. Olbapta ve katıbei ahvalde emrü 
ferman hazreti veliyülemdır efendimizindir. 

19 cemaziyelâkır 1324 ve 28 haziran 1322 

Arz tezkeresi 

Memaliki ecnebiyeye gönderilmek üzere Memaliki Şahanenin bir 
iskelesinden diğer iskelesine naklolunan eşyadan teçhizat resmi için 
alınan teminatın nakden ahzi tüccar için müstelzimi şikâyet olduğu cihetle 
bu misil lû eşyadan yüzde birinin nakden ve diğer yüzde birinin teminat 
mukabilinde seneden ahzi hakkında Şuşayı Devlet Tanzimat Dairesinden 
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ita olunup cereyan eden müzakereye tevfikan Meclisi Mahsusu Vüke
lâdan tezyil kı lman mazbata arz ve takdim kılınmış olmakla ol bapta 
iradei senîyei hazreti hil&fetpenahj her ne veçhile şerefsÜnuh ve sudur 
buyurular ise mantuku âlisi infaz olunacağı beyaniyfe tezkerei senaveri 
terkim kılındı efendim. 

]29 cOmaziyelâhır 1324 ve 28 haziran 1322 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Resi de i desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Vükelâdan ımi-
zeyyel mazbatasiyle beraber manzuru â l i buyurtılan işbu tezkerei sâ-
miyei sadarebpen ahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâ-
fetpenahi şerefmütaaJlik buyurulmuş olmakla ol bapta emru ferman 
hazreti veliyiilemrindir. 

23 recep 1324 ve 29 ağustos 1322 

• 
No: 1 3 5 — Memurinin lercümeihal varakalarına raptolunacak 

evrakı müsbite suretlerinin Hamidiye Hicaz Bemlryolu 
ianesine mahsus kıymetli yalrm bir varakaya 

cevazı takriri hskknıda 
iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Datiesi Mazbatası 

Maliye Nezaretinden bittakdim Şûrayı Devlete havale buyurulan 
12 rebiyülâhır 1324 tarih ve 707 numaralı tezkere Tanzimat Dairesinde kı
raat olundu. 

Mealinde memurinin tercümeihal evrakına raptedecekleri bilûmum 
mezabıt ve şahadetname ve Tezakiri ûsmaniye ve muahharen sicillerine 
tezyil edilmek üzere mahallerinden ba muharrerat gönderilen mezabıt. 
ve evrakı saire sureti müsacMakalânndan bazılarına Hami diye Hicaz 
Demiryolu iane ilmühaberi yapıştırılıp bazılarına yapişu'rılmamajcta 
ve yapıştırılanlar da yolsuz iptal edilmekte ve bazen hiç iptal edilme
mekte olmasına ntebni ol bapta bilmühabere IHamldiye Hicaz Demiryolu 
İdarei Maliyesi Nezaretinden alınan tezkerei cevabiyede memurinin 
verecekleri tercümeihal terinin onar ve raesatihi şantiyeye dair olan me-
zabıtm beşer kuruşluk evrakı mahsusaya ve bu g i b i kıymetli evraka 

T. 1 C. 8 F . 40 
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yazılan mevaıt suretlerinin dahi asılları gibi bunlara mahsus kıymetli 
varakalara tahriri lâzımgeleceği bildirilmesi üzerine keyfiyet 1 kânu
nusani 1321 tarihinde memurini Maliyeye tebliğ kılınmış olup ahiren 
tadil edilen Resmi Damga Kanununun dokuzuncu maddesinin 102 nci 
numarasında tercümeihal varakalarına raptolumacak evrakı müsbite su
retleri bir kâğıda yazılmış ise bir suret addiyle beş kuruşluk pul ilsakı 
musarrah olmasına ve beraeti zimmet mazbatası suretlerinin her biri
nin ayrı ayrı matbu varakalara yazılması ka r an mezkûr icabından bu
lunmasına nazaran muamelenin sureti tevhit ve telifi Selanik Vilâyeti 
Defterdarlığımdan istifsar edilmiş ve mezabıt suretlerinin ayn ayrı mat
bu kıymetli varakalara tahriri halinde her birine aynca beşer kuruşluk 
resmi maktu pulu dahi ilsakı lâzımgelerek bu suret memurinin erbabı 
ihtiyaçtan olanlarına giran geleceği derkâr bulunmuş olduğu beyanİyle 
o gibi evrak suretlerinin dahi matbu kıymetli bir varakaya tahriri is
tizan edilmiştir. 

Memurinin tercümeihal varakalarına raptedecekleri evrak suret
lerinin asılları gibi bunlara mahsus kıymetli varakalara başka başka 
tahriri mezkûr Demiryolu 'îdarei Maliyesi Nezaretinin i ş ' an üzerine 
Maliye Nezaretinden tamimen tebliğ kılınmış ise de mezkûr varakalara 
raptolunacak evrakı müsbite suretleri bir kâğıda yazılmış ise bir suret 
addiyle beş kuruşluk pul ilsakı kanunu mezbunın dokuzuncu madde
sinin yüz ikinci numarasında muharrer olmasına ve mezkûr evrak su
retlerinin başka başka varakalara tahriri memurine ağır geleceği Ma
liye Nezaretinin cümlei iş'arından bulunmasına nazaran tebligatı vakıa 
hükmü kanuna ve icabı madelete gayrı muvafık olduğundan tercümeihal 
varakalarına raptoluııacak evrakı müsbite suretlerinin mezkûr Demir-
yoluna mahsus kıymetli varakalardan başka başka varakalara yazıl-
mayıpta bir varakaya tahrir edilmiş bulunduğu halde kabulü husu
suna bilistizan iradei seniyei hazretj hilâfetpenahi mütaallik ve şeref-
sudur buyrulduğu takdirde ifayı muktazasımn Nezareti Müşariiniley-
haya havalesi ve mezkûr Demiryolu 'îdarei Maliyesi Nezaretine malû
mat itası tezekkür kılındı. 01 bapta emrü ferman hazreti menlehülem-
rindir 

6 cemazİyelâhır 1324 ve 25 temmuz 1322 

Arz tezkeresi 

Maliye NezaTeti Aliyesinin Şûrayı Devlete havale olunan tezkeresi 
üzerine Tanzimat Dairesinden kaleme alman ve leffen arz ve takdim 
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kılman mazbatada memurinin tercümeihal varakalarına raptedecekleri 
evrak suretlerinin asılları gibi bunlara mahsus Hamidiye Hicaz Demir
yolu iane varakalarına başka başka tahTİri memurinin erbabı ihtiyaçtan 
olanlarına giran geleceğinden tercümeihal varakalarına raptolunacak 
evrakı müsbite suretlerinin mezkûr ianeye mahsus kıymetli varakalardan 
başka başka varakalara tahriri hususunun mecburi tuUrimıyarak mez
kûr suretler bir varakaya tahrir edilmiş bulunduğu halde kabulü hu* 
susunun Nezareti Müşarünileyhaya havalesi ve mezkûr Demiryol lda-
rei Maliyesi Nezareti Celilerine malûmat itası lüzumu gösterilmiş ol
makla olbapta her ne veçhile iradei seniyei cenabı hilaf etpenahi mütaal* 
lik buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyaniyle tezkerei sena-

veri terkim kılındı efendim. 

13 cemaziyelâhır 1324 ve 22 temmuz 1322 

iradei senîyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufiyle manzuru â l i buyurulan işbu 
tezkerei sâmîyei sadaretpenahileri ü z e r i n e mucibince iradei seniyei ce
nabı h ı l â f e t p e n a h i ş e r e f s u d u T buyurulmuş olmakla olbapta emTÜ fer
man hazreti veliyülemırindir. 

27 recep 2324 ve 2 eylâl 1322 

N o : 1 3 6 — Tarik mükellefiyeti bakayasından 1322 senesi 
nihayetine kadar bedelen ve bedenen ifayı mükellefiyet 

edeceklerin cezadan afları h a k k ı n d a 
İradi seniye 

Arz tezkeresi 

Turuk ve maabir ameliyatiyle mükellef olanlardan vakti muayye
ninde bedelen veya bedenen ifayı mükellefiyet etmiyenlerin iki günlük 
mükellefiyet zammı suretiyle cezai an dırı'lması nizamı iktizasından ise de 
bazı esbap ve ahvali mahalliyeye mebni ifayı mükellefiyet etmiyenlerin 
b i r müddeti muayyene zarfında cezadan affı tesrii tahsilata medar ola
cağı hakkında Ticaret ve Nafıa Nezareti Celilesinden varit olup Şûrayı 
Devlete havale olunan tezkere üzerine Maliye Dairesinden kaleme alı
nan ve leffen arz ve takdim kılınan mazbatada ekseriyeti STB tarafından 
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dermeyen olunduğu üzere sureti iş'ar icabı »hal ve maslahata muvafık 
idüğİnden badema tarik bedelâtı nizamname! mahsus icabınca ahiz ve 
istifa olunarak bakaya vukuuna mahal bırakılmamak ve bakaya zuhu
ru halinde hükmü nizam tamamiyle icra olunmak üzere senei ha Üye 
şubatı nihayetine değin bakayadan .bedenen veya bedelen ifayı mükel
lefiyet edeceklerin cezadan affı ve bu müddet zarfında yine ifayı mü
kellefiyet etmiyenlerİn hükmü nizama tevfikan cezaya tabi tutulması 
hususunun Nezareti M u ş a rünil ey haya havalesi hakkında her ne veçhile 
iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi ş e r e f s u d u T buyurulur ise mantufcu 
âlisi infaz edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı. 

8 recep 1324 ve 14 ağustos 1322 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim ölüp melfufiyle manzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahİ şerefmütaıall'ik buyurulmuş olmakla olbapta emrü 
ferman hazreti veliyülemrindir. 

7 şaban 1324 ve 12 eylül 1322 

N o : 1 3 7 — T a ş r a m e m u r i n i vakfiyesinin keyfiyeti i m t i h a n ve 
in t ihaplar iy le tâyin ve t a r a k k i l e r i h a k k ı n d a N i z a m n a m e 

¡18 şaban 1324 ve 24 eylül 1322 

Madde 1 — Taşra memurini vakfiyesi Evkaf Nezaretinin tahtı ri
yasetinde olarak beş azadan mürekkep hu'lunan komisyon tarafından 
lintihaholunacaktır. 

Madde 2 — işbu Komisyon Meclisi idare Reisi ve Mubasebei Hu
susiye Muhasebecisi ve Masarifatı Umumiye Müdüriyle Meclisi Idarei 
Evkaf Azasından İki zattan müteşekkil olarak haftada bir defa ve lü
zumunda daha ziyade günlerde İçtima edecek ve Komisyon heyetinden 
dört zat mevcut olmadıkça karar veremiyecek ve Evkaf Nazırı buluna
madığı halde Komisyon Azasından bir zatı riyaset etmek üzere tevkil 
edecek ve müzakere olunan mevadda müttefikan veya ekseriyeti âra ile 
karar verilip tesavii âra vukuunda reisin bulunduğu tarafın reyi tercih 
olunacak ve muhalif mütalâada bulunanların reyi talepleri vukuunda 
kararı havi yazılacak mazbataya der cedi h a k t i r . 
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Madde 3 — Komisyonun umuru tahririyesi Mektubi Nezaret Ka
lemi mümeyyizlerinden bir zata muhavvel olacak ve zaptı müzakere ve 
kıraat vazifesi onun tarafından ifa edilecektir. 

Madde 4 —- Vilâyatı Şahane memurini vakfiyesi derecat ve sunufu 

âtiyeye taksim olunmuştur: 

Birinci sınıf Evkaf Muhasebecilikleri 
ikinci s ınıf Evkaf Muhasebecilikleri 

Üçüncü sınıf Evkaf Muhasebecilikleri 
Bir inci sınıf Evkaf Müdürlükleri 
İkinci sınıf Evkaf Müdürlükleri 
Üçüncü sınıf Evkaf Müdürlükleri 
Kaza Evkaf Memurları 
Evkaf Başkhabetleriyle ketebei sairesi 
Vilâyatı Şahane Evkaf Sandık Ümenasiyle Tahsildarları 
Sınıfı Mahsus 

Madde 5 — Birinci ve ikinci ve üçüncü sınıf muhaeebecrlikleriyle 
sunufu selâseye münkasim bulunan müdürlüklerden birinin inMlâlinde 
sunufu mezkûreden mazul olupta on altıncı maddede tâyin ve tasrih 
olunduğu veçhile memuriyeti sabıkası hesabaU hakkında muamelâtı 
lâzimesi icra kılınmış olan ve her suretle ehliyet ve liyakati malûm, bu
lunanlar tarihi inf isa Heri itibariyle tercihaıı intihap ve tâyin kılına
caktır. 

Madde 6 — Birinci sınıf muhasebeciliklerden münhal vukuunda 
maddei sabıkada beyan olunduğu veçhile şeraiti lâzimeyi hai* mazıuin 
bulunmadığı halde ikinci sınıf muhasebecilerin muktedirferiyle Hazi
ne! Evkaf aklâmının birinci sınıf mümeyyizlerinden münasibi tayin olu
nacaktır. Kezalik ikinci sınıf muhasebeciliklerine dahi şeraiti lâzimeyi 
haiz mazul bulunmadığı takdirde üçüncü sınıf muhasebecilerin muk
tediri eriyle Hazine aklâmının ikinci sınıf mümeyyizlerinden ve bulun
madığı takdirde aklâmı Hazinenin birinci sınıf fceiebesjnden münasibi 
tâyin olunacaktır. Üçüncü sınıf muhasebeciliklerine dahi maddei sabı
kada mezkûr şeraiti haiz mâziılin bulunmadığı halde birinci s ın ı f Ev
kaf müdürlerinin muktedirlerinden münasibi tâyin emlecefetfr. 

Madde 7 — Birinci sınıf Evkaf mtidürMlEerinden birinin inhİla-
İinde Mektebi Millkryeî'Şahane ve Hnk te meiunirfihden olup da TTa-
zinei Evkaf aklâmlnda veya Vilâyati Şahane evkaf muhasebe kalem
lerimde mırvtfraaf ve gayri muvazzaf olarak iki sene müddet istihdam 
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olunduktan sonra mektebi mezkûr şahadetnamesiyle İstihdam olunduk
ları mahaller rüesası tarafından verilen tasdikname ve şahadetname
lerinde münderiç derecata göre onlardan ve bulunmadığı takdirde ikinci 
sınıf mazulin ve müstahdemininden ve Vilâyatı Şahane Evkaf muha
sebe başkâtiplerinden kıdem ve ehliyetleri itibariyle münasipleri ke-
zalik ikinci sınıf müdürlüklerine mektebi sultani ve mekâtibi idadiye 
ve Darüşşefafca mezunininden olupîa kezalik iki sene müddet Hazinei 
Evkaf aklâmından veya Vilâyatı Şahane Evkaf muhasebe kalemlerinden 
muvazzaf ve gayri muvazzaf olarak istihdam edilmiş olanların kezalik 
tasdikname ve şahadetnameleri derecatına göre onlardan ve bulunma
dığı surette üçüncü sınıf Evkaf müdürlüğü mazulin ve müstahdeminin
den ve vilâyat Evkaf muhasebe başkâtiplerinin kıdem ve eh'liy etliler in
den kezalik üçüncü sınıf müdürlüklerine Vilâyatı Şahane ve elviye Ev
kaf (kâtiplerinin kıdem ve ehliyetleri itibariyle münasipleri terfian tâyin 
kılınacaktır. 

Madde S — Kaza Evkaf memurları maaşları nispetinde çiviye Ev
kaf müdürlüklerine dahi kıdem ve ehliyi etler ine göre tâyin kılınacaktır. 

'Madde 9 — Eflcaf ve muhasebeci ve müdürleri tarafından intibah-
edilmekte olan kaza Evkaf vekilleri Uvaı Evkaf müdiriyetîerine talip ol
dukları halde alelûsul komisyonu mahsusunca imtihanları icra olunacak 
ve fakat bunlar hini intihapta hariçten imtihanı icra kılınmış olanlara 
tercih edilecektir. 

MaddV 10 — Taşrada Evkaf başkitabet hizmetlerinden biri münhal 
olduğu halde ketebei mevcudesi hakkında kaidei teselsüle tatbikan mua
mele ifa olunmak suretiyle tâyin kıl ınacak ve refakatinde müstahdem 
diğer ketebe bulunmadığı ve bu veçhile kaidei teselsülün icrası kabil 
olamadığı takdirde mektebi sultani ve mekâtibi idadiye ve 'Darüşşefaka 
mezunlarından olup bu hizmete talip olanlar bulunduğu halde şaha
detnameleri derecatı itibariyle tercihan onlardan ve bulunmadığı surette 
Hazinei aklâmın ketebei mustahdemesimden ve onlardan da arzu eden 
olmadığı takdirde hariçten münasipleri tâyin kılınacaktır. 

Madde 11 — Evkaf sandık eminleri usul ve nizamı dairesinde ma-
hallerine* intihabolunarak Hazineye iş 'arı keyfiyetle ântihah komis
yonunca tasdiki memuriyetleri icra kıl ınacağı gibi doğrudan doğruya 
Hazinece de tâyini mücaz olacak ve her ay iptidasında usulü mütteha-
zesine tevfikan tadat muamelesi i c ra kılınacak ve iki sene müddet hi
tamında on gün zarfında muhasebeleri birrüye beraeti tahakkuk eden-
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lerin memuriyetleri devam edecek ve bunlar memurini daime sıfatiyle 
yüzde beş ve farkı tarakki ita ederek nİzamen hakkı tekaüde müstahak 
olacak ve maaşı fazla diğer sandık emini iğine «tâyinlerini istida eyle
dikleri halde usulen beraeti sabit o lan lann kıdem ve ehliyetleri itiba
riyle terfian nakli memuriyetleri icra kılnıaeağı misil lû Evkaf müdür-

^ " V l e r i n e de tâyin olunabileceklerdir. 

Madde 12 — Tahsildarlıklara okuyup yazması bulunanların niza-
cikan mahaİlerince intihap ve 'tâyinleri icra kılınacağı gibi Iü-

mına teVv - a s ı n a Nezaretçe de tâyin olunabileceklerdir, 
zum ve ikth 

Madd 1$ ~ ^ u n u * t t nıuharrerenin birinden onun yukarısmdaki 
j „ , j "•İlmek için aşağı sınıfta lâakal iki sene kat'ı maaş 

sını a tayın o un ^ hizmet etmek iktiza eder. Evkaf muhasebecİli-
cezasına ugramaksızn* ^ M e k l e b . m m y e { v f i M e k . 

ğınde istihdam edilmiş" K , a ( - . y e D a r Û 5 e a f a k a -aezunlariyle Hadne ak-
tebı Hukuk ve sultani ve K . . . . . . . , , . . . e i , , . . . ikinci sınıf muroeyyızan ve bırmcı sınıt 
lamında bulunan b m n c ı ve' - u - »T • J I I M I 
. . . . , _ , . Hümayun Nezaretinde müteşekkil ko-
ketebesınden maadasının Evkafı - t • - v ı. t , . e len lazımdır, işbu komisyon Lvkat 
misyonu mahsusunda) imtihan verm . , , . . .» s j 
. T . , , * * tahtında meclisi idare âzasından 
Nezareti Mektupçuluğunun riyaseti * . , ., . ,.. . * 

. . . . . . -nasarıfat idareleri mumeyyızle-
ıkı zat ile sicil müdürü ve muhasebe . k a r a r I a 9 t l . n l a n g ü n l e r d e 

rınden birer zattan ibaret olmak üzere l â k m ı k o m İ 9 y o l î marifetiyle 
teşekkül edecek ve usulü imtihaniye progk 
tertibolunacaktır. 

* edecek ulanlar ter-
Madde 14 — imtihan komisyonuna müracaat ı e r b u t olan istida-

cümeihal varakalariyle hüsnühal şahadetnameleri n numara pusu
larını komisyona havale ettirerek tarihi mübeyyin oFa.. « c u l e y i i v e c e K 

lasını ahzedip komisyonun teşekkül zamanlarında ispatı » t , . y j e j e f t e r i 
olduğu gibi komisyonca da verilen istidalar sıra numara*. j ^ * ^ 
mahsusuna kaydedildikten sonra İmtihanları işbu sıra numa*. korniş 
riyle icra ve imtihan evrakı komisyonca temhir edilerek intihap , ihan 
yonuna verilecek ve imtihanları şayanı kabul gorülemiyenlere in». u j 
komisyonunca cevap ita kılınacak ve bu gibi ler tarafından şayanı kah. 
bir ifadeleri bulunduğu halde beyan ve izah ederek Nezarete başkaca 
istida vermelerinde muhtar bulunacakları gibi iki sene müddat müru- * 
rundan sonra yine talepleri vukuunda tekrar imtihana kabulleri caiz 
olacaktır. 

Madde 15 — {Dokuzuncu maddede muharrer teselsül kaidesi icra 
kılınarak açık kalacak taşra Evkaf kitabetleri için taşraca imtihanlarının 
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icrasını istida edenler vilâyat ve elviye merkezlerince Evkaf muhase
becisi ve müdürleriyle başkâtiplerinden ve (mahalleri Evkaf komisyonu
nun reisinden mürekkep bir komisyonca tercümehalleri şayanı kabul gö
rülenler Hazinede müteşekkil İmtihan komisyonu tarafından gönderilecek 
program veçhile bilimtihan ispatı ehliyet edenler kitabete intihabolu-
narak tasdiki memuriyetleri Nezarete bildirilecektir. 

Madde 16 — Beşinci maddede muharrer evkaf muhasebecileri in
tihabı Memurini Evkaf Komisyonu tarafından intihaboîunup Memurini 
Mülkiye Komisyonunun karariyle ba iradei seniyei hazreti padişahı 
ve müdür ve memurini sairei müntahabe canibi Nezaretten tâyin olu
nurlar. 

Madde 17 — Evkaf muhasebeci ve müdürlerinin terfian veya tah-
vilen tasdiki memuriyetleri müddeti memuriyeti sabıkaları defatiri he-
sabiyesiyle şühuru selâse cetvellerini olbaptâkp numunelerine tevfikan 
tamamen tanzim ve ziri mahallî meclisi idaresinden musaddak olarak 
elviye evkaf müdürleri vilâyat evkaf muhasebecilerine irsal ederek on
lar tarafından bit tetkik ayniyat ve nakdiyattan beraetini mutazammın 
istihsal olunacak mazbata ile Hazineye İrsaline ve Vilâyat ve Elviyei 
gayri mülhaka Evkaf muhasebeci ve müdürleri dahi defatiri hesabiye 
ve şuhuru selâse cetvellerini kezalik numunelerine tevfikan tamamen 
bittanzim ziri meclisi idareden musaddak olarak nakliyat ve ayniyattan 
beraetini mutazaramın istihsal olunacak mazbata ile Hazinei Evkafa 
tisyanna mütevakkıftır. 

No: 1 3 8 — Devairi belediyece ihdas olunacak gaz depolarına 
dair Nizamname 

30 saban 1324 ve 4 teşrinievvel 1322 

Madde 1 — Şuhur ve kasabat haricinde devairi belediye tarafla-
rından gaz ve benzin ve emsali mevaddı muşta il enin hıfzı için depolar 
ihdas olunacak ve esnaf ve tüccarın dükkân ve (mağazalarında İhtiyaç
tan fazla mevaddı mezkûreyi hıfzetmelerine müsaade olunmıyacaktır. 

Madde 2 — İşbu depolara vaz'olunacak gaz sandıklarının behe
rinden birinci ay için ikişer kuruş ve diğer aylar için beşer; par* ücret 
istifa edilecektir. 
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Madde 3 — İşbu nizam tarihinden mukaddem tüccar tarafından 
kendi mallarını vaz'etmek üzere ihdas edilmiş olan hususi depolar sa
hiplerinin münhasıran kend; mallarını vaz'etmeleri şartiyle kecnakân 
istimal olunabilecek ve müsaadei imtiyaziye ile ihdas olunan depoların 
şurutu imtiyaaiyesine halel gelmiyecektir. 

Madde 4 — Tüccar münhasıran kendi mallarını hıfziçin mevki ve 
sureti inşası hakkında Hükümetten ruhsat almak ve mütemadiyen be
lediyelerin tahtı teftiş ve nezaretinde bulundurulmak üzere hususi de
polar İttihaz edebileceklerdir. 

Madde 5 — Gerek depolarda ve gerek depo memurları v&sUaeiyle 
esnayı nakilde dökülüp kırılan gaz ve mevaddı saİrenin tazmini devairi 
belediyeye mü ret teptir. Devaİri mezkûr e fıarik zuhurunda iştial eden 
kâffeİ gaz ve mevaddı saire sandıklarını tazmin edecek ve depolara 
vaz'olunacak mevaddı mezkûreyi sigortaya vaz'eyldyecektir. Ancak eşya 
sahipleri istedikleri halde mallarını kendileri sigorta ettirip ücretini 
ambar resminden tenzil' edebilecektir. 

(Madde 6 — Dahiliye Nezareti işbu Nizamnamenin icrasına me
murdur. 

No.t 139 — Dersaadet tramvayının tevsii hu t at ve temdidi 
müddeti imtiyazlyesi hakkmda Mukavelename 

15 zilkade 1324 ve 18 kânunuevvel Î3U 

Bir taraftan Hükümeti Seniye namına hareket eden Ticaret ve Na-
fra. Nazırı Devleüû Zihni Paşa Hazretleriyle diğer taraftan Defsadet 
Tramvay Şirketi namına hareket eden Ştoketi mezkûre Meciisi l<J*re 
Reİsi Mösyö K. Vayze ve Şitkati mezkûre Müdürü Mösyö K. P t â a r i s 
beyninde mevaddı atiye kararlaştınlımşoe: 

Madde 1 — Evvelen - İşletilmekte büKınan Eminönü Aksaray hat
tının fiayazıt istasyonunda ayni arak ıSulfcm flJayafcfr meydfcnlyle1 Şeh-
zadebaşından ve Şehremanetinoe tayin orunaoak sokaklardan geçerek 

Saniyen • Şişli hattı hazırının Galatasaray mevkiinden ayrılarak 
şimdilik Leh sokağttım köşesine ve Ahmet Dakeı Belediye tarafından 
caddenin tevsii halinde tüne) mevkiine kadar temdit edilmek 
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Salisen - Yine Şişl i hattı hazırının Pangaltı 'da Mezarlık sokağı 
kaşesine müsadif mahallinden ayrılarak mezkûr Mezarlık sokağiyle 
Aya iDimitri sokağından bilmürur Ta tavla Aya Dimitri Kilisesi meyda
nına müntehi olmak üzere mecburi 

Râbian - İlerde Hükümeti Seniye ile bilittİfak ve Eminönünden 
veyahut Unkapanı'ndan bed ile Eyüp*e müntehi olmak 

Hâmisen - Unkapanı meydanından bed ile Vefa caddesinden bil
mürur salifüzzikir Fatih hattiyle birleştirmek 

Sâdisen - Hattı haziran Ortaköy mevkifinden itibaren Kuruçeşme 
ve Arnavutkö'yü'nden geçerek 'Bebek Bahçesi önünde nihayet bulmak 
üzere ihtiyari olarak müceddeden tramvay hatları inşa ve beygir ile 
cerrohınur tramvay arabaları işletilmek üzere tarafı Hükümeti Seni-
yeden Şirketi mezkûreye imtiyaz ihsan buyurulmuştur. 

Madde 2 — Birinci maddede inşası gösterilen hututu cedideye ait 
imtiyaz müddeti hututu hazıra müddeti imtiyazesi tarihi inkizasından 
İtibaren yetmiş beş senedir. Hututu hazıra müddeti imtiyaziyesi dahi 
salifüzzikir hututu cedide müddeti imtiyaziyesiyle birlikte hitam bu
lacaktır. 

Madde 3 — Şirket fermanı âli tarihinden itibaren birinci maddede 
mecburi olarak inşasını deruhte eylediği hatlardan Fatih Edirnekapısa 
hattını on ve hututu saireyi beş sene müddet zarfında inşa ve ikmal i le 
işletecek ve ihtiyari olan diğer üç hattın dahi velev kısmen inşa edilmiş 
olsun yine işbu beş sene zarfında tamamiyle ikmal ile İşletileni İyen ler i 
için ahar şahıs veya Şirkete imtiyaz itasında Hükümeti Seniye muhtar 
bulunacaktır. 

Şu kadar ki salifülbeyan müddet esnasında hututu mezkûre ame
liyatının ademi icrasını veyahut icrasının tehirini mucip esbabı müc
bire zuhur ederse esbabı mezbure derhal Ticaret ve Nafıa Nezaretine 
resmen ve tahriren ihbar edilecek ve kabulü halinde teehhür müddetince 
imalât müddeti temdit olunacaktır. 

Madde 4 — Şirket üçüncü maddede gösterilen beş sene müddet 
zarfında hututu haziranın eskimiş demir çubuklarını tecd id eylemeği 
ve hututu hazıra ve cedidenin mürur edeceği bilcümle sokakları piyade 
yo l lan dâhil olduğu halde yirmi arşın arzına kadar parke taşiyle dö
şemeği ve müddeti imtİyaziyenin hitamına değin tamir ve hüsnühalde 
muhafaza etmeği ve hayvanların ayağı kaymamak için işbu taşları 
çentmeği taahhüdeder. 
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Madde 5 — Şirket hututu cedidenin mürur edeceği caddelerden 
tek hatlı olanların arzı on iki arşından dun ise on iki arşına ve kazaiik 
hututu cedideden çift hat ferşolunacak caddeler ile hututu atîkadan 
dahi elyevm çift hat işJiyen yollardan maada çift hatta tahvil edilecek 
caddelerin arzları on beş arşından dun ise on beş arşına iblâğa mec
burdur. Ş u kadar ki şirket işbu tevsiat için şimdilik makten otuz bin 
l ira sarfetmeyİ mütaahhittir. Şehremanetiyle şirket beyninde bilmü-
zakere meblâğı mezkûr ile evvel beevvel hututu cedidenin tek hatlı yol
lardan arzı on iki arşından dun olanları on iki arşına İblâğ edilecek 
ve meblâğı mezkûrun bakiyesi âtiyüzzikir çift hat ferşolunacak yolların 
masarifi «tevsiiyesine karşılık tutulacaktır. 

Şöyle ki şirket hututu cedide ve atîkadan vüs'ati hazıra l an on beş 
arşından dun olmıyan yollara Emaneti Müşarünileyhanın inzimamı 
rey ve muvafakatiyle çift hat ferşedeceği gibi bakıyei mezkûre gerek hu
tutu cedide ve gerek atîkadan kezalik Emaneti Müşarünileyhanın inzi
mamı muvafakatiyle hangilerinin on beş arşına iblâğına kifayet ederse 
tevsi olunduktan sonra oralarda dahi çift hat ferşedilecektir. İşbu tev
siat için katı ve mubayaası iktiza eden mebaninin katı ve mubayaası hu
susunda sahibi imtiyazla ashabı uyuşamadığı halde İstimlâk Nizam
namesine tevfikı muamele olunacaktır. 

(Madde 6 — Şirket işbu mukavelename ile •tâyin olunan taahhü-
datını İfa edeceğini tem inen fermanı âlinin şerefsuduru kendisine tebliğ 
olunduğu tarihten itibaren teminat akçesi olarak Bankı Osmaniye nak
den iki bin Osmanlı lirası tevdi edecek ve işbu teminat akçesi umum 
hatlarla tamirat ve tecdidat ve ferşiyatm hitamiyie kabulü kati mua
melesini mütaakııp şirkete iade olunacaktır. 

Madde 7 — Ameliyatın ikmali Tramvay Şirketi tarafından ihbar 
olundukta Ticare t ve Nafıa Nezareti tarafından mansup bir fen ko
misyonu marifetiyle ameliyatı mezkûre bil muayene iktiza ettiği halde 
muvakkaten kabul edilecek ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren 
b i r sene sonra yine bir fen komisyonu marifetiyle ameliyatı vakıa tek
rar bil muayene kaide i fenne muvafık ve şartname ahkâmına mutabık 
olduğu tahakkuk eylediği halde işbu komisyonun tanzim edeceği rapor 
üzerine Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından* katiyen kabul muamelesi 
icra olunacaktır. 

Madde 8 — Hututu atîka ve cedideye muvazi olarak lâakal beş 
yüa metre budü mesafede bulunmak şartiyle Hükümeti Seniye yeniden 
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tramvay hatları tesis ve temdit ve işletilmesi için dilediği şahıs veya 
şirkete imdyaz kasında muhtardır. 

Madde 9 — Şirket dördüncü maddedeki taahhüdatını ifa için te
sisatı iptidaiyeye ait olmak üzere celbedeceği travers ve ray ve miktarı 
Şehremanetince tâyin ve takdir ©Iunacak taş ve çimentoyu ve hututu 
cedidenin ilk işletilmesine ait bir defaya mahsus olmak üzere celbede
ceği beygir ve koşum ve arabaları bilâ resim gümrükten imrar ede
bilecektir. 

Madde 10 — Şirketin bu defa İcrasını deruhte eylediği ameliyatın 
mevkii fiile getirilmesi için lâzımgelen sermayenin tedariki zımnında 
şirket evvelce meydanı tedavüle çıkarılan tahvilâttan başka mecburi 
hatlar için iki yüz elli bin lira ve ihtiyari hatlar için yüz ell i bin liralık 
tahvil çıkarabilecektir. 

Madde 11 — IlCrde Hükümeti Seniyece tramvay arabalarının kuv-
vei elektrikiye ile cerrine müsaade buyurulduğıü halde tramvay araba-
1 arının cerri ve depoların tenviri içîln 'iktiza- eden kuvvet doğrudan doğ
ruya bilâvasıtatin Hükümeti 'Senİye tarafından Tramvay Şirketine füruht 
olunmak üzere o vakit Hükümeti1 SenBye canibinden tramvay hatlarının 
güzergâhiylte mürur edeceği yolliarm memleketin husulü intizamiyle 
mürur ve uburca selâmeti umumiyeyi temin edecek surette vüs'ari ve 
şeralîti fenniyesİ tâyin edilecek ve bu yolların tevsiine muktazd1 istimlâk 
masarifi tamamen şirket tarafından tesviye kılınacaktım 

Madde 12 — Hükümetti 'Seniyeden İstihsali ruhsat etmedikçe Şir-< 
ket gerek işbu mukavelename lile ve gerek bundan evvelki mukavelât 
ile ihsan buyurulmue olan hukuku imtiyaziyeyi âhar bir şahıs veya 
şirkete devir ve ferağ-edemeyecektir. 

Madde 13 — Şirket işbu Mukavelename ile muayyen olan taah
hüdatını tamamen veya kısmen ifa etmediği surette gerek hututu cedide 
ve gerek atîka imtiyazının temdidine ai t olan hukuku imtiyaz&yederi sa
kıt od acak ve teminat akçesi henüz iade olunmamış ise tarafı HüküV 
metten aaptedîlecektir. 

Madde" 14 — Hükümeti Seniye gerek hututu asliyeyî ve gerek ila
veten inşa olunacak'hututu' imtiyazı bazitin'' infcrzası nrüddetinaen Üfr 

baren yirnü beş sene m ü r u r u n d a her vakit mubayaa etmek salfihfyetirtö 
haindir. B u ha lde şar tnamenin madde i mslfetfeae'm'a terfiki m W m e l e 
o lunacakt ı r . 



Madde 15 — Fermanı âlinfln şeref şud ur iyle şirkete teslimi halinde 
şirket Eyüp'te mutasarrıf olduğu depo mahallini Babı Vâlâyı Seraske-
rjye brlâ bedel tokeylemeyi ve hederi icardan dolayı teraküm etmiş 
olan mebaliğ i l e Şehremanetinde olan matl ithafından ve bileümîe de-
vairi Devlet i le bir gûna müdderyat ve metaİibatı varsa onların cüm--
leşinden külliyen ve katiyen feragat etmeyi taahhüdeyîer. 

Madde 16 — Şirket bu kere müceddeden inşa edeceği hatla Ha çifte 
olarak yapacağı hatları bir metre arzında inşa edecektir. 

Madde 17 — Bundan akdem teati kılman İZ cemaziyelulâ 1286 ve 
2 ramazan 1298 tarihli mukavelenameler ile bunlara ait şartnamelerin 
ve bunların tadilâtının işbu mukavelename i l e tağyir ve tebdil olun-
mıyan mevaddı kemakân mer'i ve muteberdir. 

İşbu mukavelename şerefsâd-r olan iradei seniyei hasreti padişahi 
mucibince iki nüsha olarak bittanzim imza ve teati olunmuştur, 

K. Vayze 

K. Perdikaris 

• 

No: 1 4 0 — Filokseradan kurumu mahvolan arazi on »ene 
zarfında ihya edUmediği halde müstahakkı tapu 

olması hakkında irada 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesinin meyanei bendegâneoıizde kıraat 
olunan işbu mazbatasında muharrer olduğu üzere filoksera illerinin 
tesiriyle kurumu mahvolan yerlerin on sene inkızasından sonra tekrar 
kurum gars ile Shya edilmediği halde Arazi Kanunname! Hümayununun 
68 inci maddesi mucibinde muamele olunması ve bu on sene müddetin 
tarihi tebliğinden itibar edilmesi murttsip görünmüş olduğundan o 
veçhile tamimen tebligat icrasının Dahiliye ve Defteri Hakanı Neza
retlerine havalesi tezekkür kılınmakla olbapta ve katıhai ahvalde emrü 
ferman hazreti veliyülemUr efendimizindir. 

79 zilkade 1323 ve 1 kânunusani 1321 
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Arz tezkeresi 

Filokseradan kurumu mahvolan bağlar on sene sonra tekrar ihya 
edilmedüjği halde Arazi Kanunnamei Hümayununun altmış sekizinci 
maddesi mucibince muamele olunması hakkında Şûrayı Devlet Mülkiye 
Dairesinin MeclSfei 'Mahsusu Vükelâda ledelkrrae tezyil olunan maz
batası arz ve takdim olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile iradei 
seniyei cenabı hilâfetpenahi şerefmütaallik buyurulursa mantuku mü-
nifi infaz edileceği beyaniyle tezkereİ senaveriî terkim kılındı efendim. 

19 zilkade 1323 ve 1 kânunusani 1321 

İradei seniyeyi müfyelliğ hamiş 

ReBİded desti tazim olup melfufiyle beraber manzum âli buyu-
rulan işbu tezkerei sâmiyei sadaretpenahireri üzerine mucibince iradei 
seniyei cenabı hilaf etpenahff şeref sudur buyurulmuş olmakla olbapta 
emrü ferman haareti veliyülemrindİr. 

18 safer 1324 ve 30 mart 1322 

N o : 1 4 1 — Aydın Vi lâyet i J a n d a r m a Alayının sure t i tensik 
v e ıslahı h a k k ı n d a T a l i m a t 

2İ zilhicce 1324 ve 22 kanunusani 1322 

B İ R İ N C İ K I S I M 

Madde 1 — Jandarma heyetinin nizam ve intizam ve terbiiyei as
keriyece bir hali mükemmeliyete vaz'ı ve emri inzibat ve asayişin esaslı 
bir surette teessüs nümayı vücut olabilmesi zâbitan ve efradın vezaifi 
zabıtaca olan vukuf ve malûmatının tevsiiyle mümkünülhusul olmasına 
binaen ve bu bapta şeref sâdır olan iradei seniyei cenabı hilâfetpenahiye 
tevfikan İzmir'de bir Jandarma Mektebi kuşat ve teslis ve i ca beden mu
allim ve saire tâyin olunacak ve işbu mektepte Alay Kumandanının 
intihabedeceği mektep müdürünün tahtı nezaretinde tedrisat ve talimatı 
mukarrere icra edilecektir. 

Madde 2 — Zikrolunan Jandarma Mektebine jandarma zabit ve 
küçük zabit ve onbaşı ve efradı İcabı hal ve mevkie göre münavebeten 
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ve posta posta olarak devam ettirilecek ve bunlara Jandarma Nizam-

namei Hümayununda münderiç vezaİf ile e ^ İ z i r d e i s U n l e r } 
muharrer akaidi diniye, malûmat ve terbiyei askeriye, J . a n ^ a r m a ni
zamnamesi, talim nazariyatı, coğrafya, hesap, hıfzıssıhha, ta*. ^ * m e ~ 
liyatı, nişan talimi, fenni esliha seferiye ve Dahiliye ve Ceza Kanun?**'" 
melerinin mevaddı mahsusası talim ve tedris olunacaktır. Hidematı fev
kalâde zuhurunda mektebe müdavim zabıtan ve efrattan bir kısmının 
taburlarına ilhakı mücaz olup ancak bunların yerleri boş bırakılmı-
yacaktır. 

Madde 3 — Aydın Vilâyeti Jandarma Alayına da erzan buyuruian 
müsaadei seniyei hazreti hilâfetpenahi hükmü münifine tevfikan Mek
tebi Fünunu Harbiyei Şahaneden neşet etmiş zâbitan nasp ve tâyin kı
lınacağı cihetle tedrisat ve talimatı askeriye bunlar marifetiyle ve ve> 
zaifi asliyelerine halel gelmiyecek surette İcra kılınacaktır. Bunlardan 
başka mektepçe zabite ihtiyaç görülürse Merkez Fırkai Hümayununda 
müstahdem muktedir mektepli zâbitan muvakkaten alınacaktır. Zabıtanı 
mumaileyhimin berveçhİ muharrer Jandarma Mektebinde ifayı vazife 
eylemeleri Fırkai Hümayunu mezkûr Kumandanlığının muvafakatinin 
istihsaline mütevakkıftır. 

Madde 4 — İşbu Jandarma Mektebi müteallimlerin rütbelerine 
ve derecatı kabiliyet ve dirayetlerine göre sunufu mahsusaya tefrik ve 
ayrıca dersaneler tahsis edilecek ve vezaifi mukannene ve durusu mu
a y e n e y i ifa ve dkmal edenlerin yedlerine birer ehliyetname ita kılı
nacaktır. 

Madde 5 — Zâbitan ve efradın terfii rütbeleri tedris ettikleri ve-
zaif ve duruştan imtihan vermelerine mütevakkıftır. İmtihan veremi-
yenler ve ibrazı iktidar ile ehliyetname istihsaline muvaffak olamıyan-
lar ibrazı iktidar edinci ye kadar terfi edemiyeceklerdir. Ancak Devlete 
fevkalâde hüsnü hizmet ve sadakat eden ve yararlık gösterenler hak
larında esbabı mucibe bertafsil beyan olunmak üzere sureti istisnaiyede 
muamele edilecektir. 

M N C İ K I S I M 

Madde 6 — Matlubu âli olduğu üzere Aydın Vilâyeti Jandarma 
Alayı heyetinin vücudundan istifade olunacak surette tensik ve ıslahı 
ve bir hali intizam ve mükemmeliyete isal ve ircaı mürettebatının hüs
nü ahlâk ve namus ashabından ve dinç tüvana ve meşakka mütehammil 
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takımından olmalariyle mümkün olabileceğinden bu maksadı mühim-
min husulü üçin «vilâyeti mezkûre Jandarma Alayı ümera ve zâbitan 
ve efradının Komisyonu Mahsus marifetiyle muayeneleri icra ile beraber 
ahvali umumiyeleri tahkik ve tetkik ve içlerinde vezaifi mühimmei zâ : 

bıtayı tamamiyle ifa edehileoek derecede haizi iktidar olmıyanlar ve 
alil ve amelmande ve suihal ve ahlâk ile melûf ve müştehir bulunan
lar teirik edilecektir. Böyle ise güce yaramaz ve hizmetlerinden istifade 
edilmez zâbitan ve efrat haklarında bir defteri esami tanzim ve her 
gûna esbabı mucibe medarı hükmolur surette künyeleri balâsına işaret 
ve terkim ve ziri mütalıâai mahsusa ile tasdik ve tahtim edilerek Ma
kamı Seraskerİye irsal olunacaktır. 

Madde 7 —• Vezaİfi zabıtayı hüsnü ifadan aczi mütebeyyin ve zahir 
olan jandarma ümera ve zâbitaniyle efradı arasında ifayı hizmet es
nasında maluliyete duçar olmuş veya müddeti hizmet itibariyle hakkı 
tekaüdü İhraz etmiş bulunanlar olacağından bu misillûlar ayrı ayrı 
etıbbaya muayene ettirilerek ahvali hazırai sıhhiyelerini mübeyyin alı
nacak nüshateyn raporlar olbapta tanzim olunacak deftere rapten Ma
kamı Müşarünileyhe gönderilecek ve bu suret mezkûr defterdeki kün
yeleri balâsında muhtasaran beyan kılınacaktır. Bu cümle ile beraber 
mevkiin ifayı hizmete dahli gayri münker bulunmakla İşbu ümera ve 
zâbitan arasında vilâyet dahilinde becayiş ve vilâyatı saireye nakil su-
retleriyle edayı hizmet edebilecek zâbitan ve efrat haklarında başkaca 
beyanı mütalâa edilecektir. 

Madde 8 — Gerek tekaüt ve ihracedilrnek suretiyle hizmetlerine 
nihayet verilen ümera ve râbitandan ve, gerek esbabı saireden dolayı 
inhilâl eden mahallere Jandarma Nizamnamei Hümayununun otuz üçün
cü ve otuz beşinci maddelerine tevfikan evsafı matlubeyi haiz zâbitan 
intihap ve inha edilecektir. 

ÜÇÜL\CÜ K I S I M 

Madde 9 — Küçük büyük her rütbede bulunan jandarma ümera 
ve zâbitan ve efradının vezaifi mahsusası Jandarma Nizamnamei Hü-
mayuniyle tahdit ve tâyin edilmiş ve jandarmaların vezaifi asliyesi 
haricinde istihdamları hakkında (Nizamnamei mezkûrun kırk beşinci 
maddesinde beyan olunan memnuiyet dahi bunlarım umuru mevdua-
1 arına zerre kadar irası halel edilmemek noktasına matuf bulunma* 
olmakla bu meseleye de dikkat velhasıl zikrolunan Nizamname me-
vaddı mündcricesinin ihtiyacatı mahalliye ve icabatı mevkiiye nazarı 
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No: 1 4 2 — Aydın Vilâyeti ve Midilli Sancağı Aşar Nezaretinin 
vezaifine mahsus Talimattır 

24 zilhicce 1324 ve 25 kânunusani 1322 

Madde 1 — B a iradei seniye Aydın Vilâyetinde teşkil olunan Aşar 
Nezareti gerek emaneten ve gerek ihaleten idare olunan aşarın kâffei 
muamelâtına nezaret vazifesiyle mükelleftir. 

Madde 2 — Nezareti mefkure bir nazır ve b i r muhasebe ve bir 
tahrirat başka tipleriyle icabı kadar ketebe ve memurinden mürekkep 
olup VSlâyatı Müşarünileyhe ya mülhak livalarda birer müdür ve ka
zalarda birer memur ile icabı kadar ketebe ve merkez ve mülhakatta 
lüzumu derecesinde muaşşir ve kolcu istihdam olunacak ve nazır bir 
başkâtiple müstahdemini mevcudeden mürekkep bulunan Midilli Aşar 
İdaresine dahi doğrudan doğruya nezaret edip müstahdemini mevcu-
denin müddeti hizmetleri teamülü kadimine tabi olacaktır. 

Madde 3 — Nazır Aydın ve Midilli Meclisi İdarelerinin azayı ta
hliyesinden olup binaenaleyh aşarın ihale ve emanete mütaallik bil
cümle muamelâta dair cereyan edecek müaakeratta hazır bulunacak ve 
mecal isi mezkûreden aşara mütaallik olarak gıyabında sâdır olacak 
kararlara nazırın hakkı itirazı olup olbapta b i r mütalâaname ita ey
lediği takdirde kararı evvel yeniden mevkii müzakereye yonulacaktır. 

Madde 4 — İhale ol una miyar ak emaneten oraya kalan mahsulâtın 

T . ı c. 8 V. il 

dilek a te alınarak hakkiyle tatbik ve icrası matlubu âli mashubu hazreti 
padişahı olan intizam ve mükemmeliyetin temini hüsnü devam ve cere
yanını kâfil olmakla beraber bu suretle tecavüzatı eşkıyanın önü alın
mak da kabil ve binaenaleyh mugayiri marzii âli ahval külliyen zail 
olacağından bu veçhile ittihazı haftu hareketle bunun haricinde mua
mele vukuuna katiyen meydan ve imkân bırakıl m amasına aleddevam 
gayret edilecektir. 

'Madde 10 — Ümera ve zâbitan ile efrattan Nizamname! Hüma
yunda muharrer olan hidematı ifa hususunda müsamaha ve tekâsül 
edenler olduğu anlaşıldığı surette bu gibilere vezaifi mevdua ve mu-
ayyenelerini ifa etmeleri için tenbihat ve ihtaratı lâzime ve münasibe 
icra ve hilafı harekâtı tekrar ve itiyat edenler hakkında muamelâtı nruk-
taziye ifa olunmak üzere keyfiyet ba takrir Makamı Seraskeriye inha 
olunacaktır. 
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aşara nizamiyesi yani hissei menafi ve maarif ile teçhizat tertibi dâhil 
olduğu halde üşür olarak mahsulâtın tam sekizde birini nizamatı mev
zua dairesinde aynen veya bedelen istifa edip aynen İstifa olunan mah
sulâtı usul ve taamülü kadimi üzere füruht ederek esmanı müstahsalası 
mahall î mal sandıklarına teslim ve bundan menafi ve maarif hisse
leriyle teçhizat tertibi 17 nisan ¡1322 ve 17 haziran 1322 tarihli muharre
m i umumiye ile irsal kılınan düsturu hesabiye tevfikan bittefrik de-
vairi mütaallikasına irsal kılınacaktır. Emanete kalacak kazalar me-
yanında Düyunu Umumiyeye mevdu aşar bulunduğu halde bunun emri 
idare ve cibayeti 5 haziran 1312 tarihli tahriratı umumiye mucibince 
Düyunu Umumiye memurlariyle müştereken ifa ve fakat menafi ve 
maari f hisseleriyle teçhizat tertibi yine mezkûr düsturu hesabi veçhile 
tefrik edilecektir. 

Madde 5 — İhale muamelâtı nizamı mahsusa tabi olup emri cİ-
bayeti Düyunu Umumiyeye mevdu Üva ve kazalar aşarının tekasiti 
mevkutesi kararı veçhile Düyunu Umumiye memurlarınca usul ve kaidei 
mahsusasına tevfikan tahsil olunacağı gibi doğrudan doğruya bankaya 
tediyesi kararı İcabından olan mahaller aşar esmanı teamül veçhile 
Aşar Nezaretince bankaya tediye ve irat ve masraf muamelesi icra 
olunmak üzere mahallî muhasebesine malûmat ita edilecek ve Düyunu 
Umumiyeye mevdu olmıyan diğer liva ve kazalar İhale bedelâtının 
hini ihalede meclisi idareden veyahut muhasebeden alınacak tahakkuk 
pusulaları üzerine kayıtlarının bittesis tahsili aşar Nezaretine ait olarak 
ademi takibinden dolayı teehhür edecek tahsilatın mesuliyeti bizzat 
nazırına ait olacaktır. 

Madde 6 — İhale olunan ve emanete kalan aşarın enva ve kem-
miyatı hakkında kaza kaza birer hesabı mahsus tutularak ona göre ta-
hakkukat ve tahsilatı şehriye hesapları muntazaman Hazinei Celileye 
İrsal olunacağı gibi alelûsul mahalleri cedavili şehriye ve hesabatı mü
taallikasına dahi dercedilmek üzere m usa dd ak birer sureti dahi Aydın 
Defterdarlığiyle Midilli Muhasebeciliğine ita kılınacaktır. 

Madde 7 — Müzayedede haddi lâyrkını bulamayıpta emanete ka
lan aşar üçüncü cilt düsturda münderiç 24 mayıs 1287 tarihli talimatın 
faslı sanisi hükmüne tevfikan nazırın tahtı idaresinde olarak memu
rini tSşiriye marifetiyle tahsil edilecek ve aşarı ayniye dahi düsturun 
dördüncü cildinde mestur 4 kânunusani 1295 tarihli talimatın tâsir ve 
iddİhar ve füruht hakkındaki ahkâmına tevfikan bittahsi! ambarlara 



643 

vaz'olunup değeriyle füruht olunarak hasarı Hazineyi mucip hiç bir 

halin vukubulmaması emrinde son derecede dikkat ve itina edecektir. 

Madde 8 —• Nazır emanet aşarının sureti salime ve mazbutada is

tifası ve aynen alınan mahsulün kıymeti hakikiyesiyle fümhtu ve me-

menafii Hazinenin hüsünü muhafazasiyle mukayyet olup bu bapta edna 

mertebe kayıtsızlığı görüldüğü halde {Hazinei Celileye terettühedecek 

zarar ve ziyandan zaman ile mesul olacak ve ifayı vazife için birinci 

sınıf vilâyet defterdarlığı derecesinde bir kefil irae eyliyecektir. 

Madde 9 —- istihdam olunacak ketebe ile aşar ve ambar memur

ları ve kantarcıların tercümeİhalleri anüseccel veyahut hidemalı sabı

kalarından beraetlerini havi evrakı müsbitesi mevcut olmak üzere ter-

cümeihal varakaları nezdlerinde mevcut ve hüsnühal ve istikametleri 

mücerrep olmaları muktazi olup bu evsafı haiz olmıyanların istihdamı 

caiz olamıyacağı Igibi aşara muta a İlik umur ve hususta suihal ve ha

reketleri veya mültezim ve tahsildarlar ile müşareketi aleniye ve hafi

yeleri görülen memurini üşriyenin azil ve tebdilleri Hazineİ Celileye 

inha olunacak ve refakati memurin ve ketebesinden ahvali gayri mar-

ziyesi tahakkuk edenler dahi derhal Aşar 'Nezaretince azlolunup yer

lerine evsafı matlubeyi haiz erbabı ehliyet ve istikametten diğerleri 

tâyin olunarak keyfiyet Hazinei Müşarünileyhaya i ş a r kılınacaktır. 

Madde 10 —• Vilâyeti Müşarünileyha ile livayı mezkûr mülhakatı 

Aşar ihale ve idaresince mugayiri nizam hal ve hareketi görülen me

murini üşriyenin tahtı mesuliyete alınmaları tabii olup muamelâtı üş-

riye hakkında ahvali nâbecası görülen memurini Maliye ve saire hak

larında dahi tahkikatı muktaziyenin icrasiyle neticesinden Hazinei Ce

lileye malûmat ilası nazırın cümlei vezaifindendir. 

Madde i l — Defaitir ve kuyudun daima hali intizamda bulundu

rulması ve hesabat ve cedavilin vakit ve zamanİyle tanzim ve imlâsı 

muhasebe başkâtiplerinin vazifei asliyeleri olup defatir ve kuyudatla 

hak ve silinti gibi şeyler olmamasına itina olunacak ve bu gibi ahval 

görüldüğü takdirde o fiilin failiyle beraber başkâtipler de muaheze 

olunacaktır. 
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N o : 1 4 3 — î ş k o d r a P a z a r ı n d a f ü r u h t e d i l m e k ü z e r e ge t i r i l en 

jcüzMyülmiktar m e y v a i le sarmısa-k ve p e y n i r g ib i m a h s u l â t 

ve m a m u l â t ı dah i l i yeden t eçh iza t ı a s k e r i y e t e r t i b i 

a l ı n m a m a s ı h a k k ı n d a i r ade i s e n i y e 

Meclîsi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Rüsumat Emanetinden varit olup meyanei çakeranemizde mütalâa 
olunan tezkerede Boyana Gölü sahilinde ve Işkodraya üç buçuk saat 
mesafede bulunan Ostros ile diğer kurayı mütecavireden ve sekiz dokuz 
saat buutta Boyana ve Drin Nehirlerinin denize munsap olduğu Çayağzı 
namındaki mahalden kayıklar ile tşkodra Pazarında füruht edilmek 
üzere getirilen cüz'iyülmiktar meyva ile sarımsak ve peynir gibi mah
sulât ve mamulâtı dahiliyeden minelkadim gümrük resmi alınmamakta 
olduğu gibi teçhizatı askeriye ianesi aranılma makta ve mahali saireden 
bahren getirilen bu kabil bilcümle eşya ianei mezkûreye tabi tutulmakta 
idüğüne ve şehri mezkûrun bahre kıy asiyi e teamülen cari olan şu mua
melenin bittağyir îşkodra Kazası dahilindeki mahallerden nefsi Işkod-
ra'ya gelecek o misillû mahsulâttan ianei mebhusunanhanın ahzi müş
külâtı müeddî olacağı ve mahsulâtı dahiliyenin revacına ve zürraın 
istifadesine halel geleceği iş'arı mahalliden anlaşıldığına mebni bun
ların dahi Teçhizatı Askeriye resminden istisnası lüzumu beyan olun
muş ve Emaneti Müşarünileyhanın iş 'anna nazaran eşyayı mezkûrenin 
mülga Sarfiyatı Dahiliye gümrük resmine tabi olmadığı esasına ve em
saline göre Teçhizatı Askeriye İanesinden dahi istisnası muvafıkı hal 
ve maslahat olarak icrayı icabının Emaneti Müşarünileyhaya havalesi 
tezekkür ve tasvip ve tezkerei mezkûre leffen arz ve takdim kılınmış 
olmakla olbapta ve katıbei halde emrü ferman hazret i veliyülemrindir. 

Arz tezkeresi suretidir 
(Boyana Gölü sahilindeki Ostros ile diğer kurayı mütecavireden 

ve Boyana ve Drin Nehirlerinin denize munsap olduğu çay ağzı na
mındaki mahalden kayıklar ile îşkodra Pazarında füruht edilmek üzere 
getirilen cüz'iyülmiktar meyva ile sarımsak ve peynir gibi mahsulât ve 
mamulâtı dahiliyeden Teçhizatı Askeriye ianesi istifa olunmamasına 
dair Rüsumat Emaneti Celilesinin tezkeresi Meclisi Mahsusu Vükelâda 
ledelkırae cereyan eden müzakereye tevfikan kaleme alınan mazbata 
arz ve takdim olunmakla olbapta her ne veçhile emrü fermanı hümayunu 
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hazreti hilâfetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulursa hükmü celili İn
faz edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

16 şevval 1324 ve 19 teşrinisani 1322 

îradei saniyeyi mübelUg kâmiş 

Residei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai mâ-
ruzasiyle manzuru âli buyurulan işbu tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri 
üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi şerefsudur buyu-
rulmuş olmakla ol bapta emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

24 zilhicce 1324 ve 25 kânunusani 1322 

No: 1 4 4 — 2 4 şaban 1 2 8 5 tarihli Mektebi Sanayii Şahane 
Nizamnamesine müzeyyel maddei mahsusa! nizamiye 

7 muharrem 1325 ve 7 şubat 1322 

Mektebi Sanayiden ba şahadetname neş'et edeceklerin ihraz ettik
leri ehliyet ve derecata göre münasip miktar maaşla Hamidiye Hicaz 
Demiryolu hattı âlisinde beş sene müddet ifayı hizmet etmeleri mec
buri olup bu hizmeti mecburiye dâhil esnan olanlar için müddeti hiz
metlerindeki mükellefiyeti askeriyeden muafiyeti müstelzîmdir. Şu ka
dar ki işbu müddet zarfında vazifei mevduaca veya haricinde cünha 
ve kabahat hükmünü müstelzim bir cürüm irtikâbedenler bu muafi
yetten mahrum olarak isimlerine kur*a isabet ettikte hizmeti askeriyeye 
ithal olunurlar. 

B a n i 

Düıtur Caıe ta 

No. BMİIEI Tertip Cilt Sahifa Sayı 

Dcrsaadet Mektebi Sanayi Nİıamnameıi 

«, 

No: 1 4 5 — Bu kere t ad ilen kaleme alman Babıâli TeehÜât 
'Sandığı Nizamnamesi 

13 muharrem 1325 ve 13 şubat 1322 

Madde 1 — Riyaseti mufahhamai hazreti hilâfetpenahi tahtında 
olarak bi t komisyon marifetiyle idare olunmak ve Babıâli dahilinde 

1 2 25S 



646 

bulunan bilcümle memurin ve ketebe ile hademeye mahsus olmak 
üzere bir Tesbilât Sandığı teşkil olunmuştur. 

Sandığın sermaye ve Hasılatının beyanına dair. 

Sandığın sermayesi tarafı eşrefi hazreti hilâfetpenahiden ihsan bu-
yurulan iki bin adet Osmanlı yüzlük altını. 

.1 — Sadaret, Şûrayı Devlet i le Hariciye ve Dahiliye Nezaretleri 
memurlarından taşraya ıgidecek olanlara nizamen ve maktuan verilecek 
harcırahların yüzde beşi, 

2 — Ba İmtiyaz ihale olunacak madenlerin ehemmiyet ve cesa
metlerine ve sair imtiyazatın tahammülüne göre bir defaya mahsus 
olarak yirmi adet Osmanlı yüzlük altınından ell i Osmanlı yüzlük al
tınına kadar ahzı kararlaştırılarak fermanı âlilerin hini itasında ahzolu-
nacak harçlar, 

?> — Sadaret, Şûrayı Devlet, Hariciye ve Dahiliye Nezaretlerine 
mensup merkez memurlarından ba iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî 
mansup mernaırinin eyyamı haliye maaşatiyle aklâm muhassasatından 
vukııbulacak münhalâtın emri tevzileri ay iptidasından itibar edilmek 
suretiyle hâsıl olacak kesri eyyam maaşa*!. 

4 — ikraz olunacak akçaların tevkifatı. 

Madde 2 -— Hasılatı muharrere mütaallik olduğu daireden bilâ 
tehir Babıâli Teshilât Sandığı nam ve hesabına gönderilecektir. Tehiri 
irsaline sebebiyet verilir ve mavuzıalehinin gayrı mahalle sarfedilir 
ise memur ve muhasibi mesul olanlardan eyyamı mütaahhire güzeştesi 
alınacağı gibi tazmini cihetine de gidilecektir. 

Hasılatın Sufleti idane ve ruycli hesabına dairidir. 

Madde 3 — Dairei Sadaret ve Şûrayı Devlet ve Hariciye ve Da
hiliye Nezaretleri müstahdemini meyanmda maaşları iki bin beş yüz 
kuruşu tecavüz etmiyenlerden müracaat edenlere ilk maaşlarından tan
zim kılınacak müfredat defterleri üzerine mütaallik olduğu veznelerce 
birtevkif Sandığa reddedilmek ve şimdilik Sandık sermayesinin müsa
adesine göre rubu maaştan nihayet bir maaş nispetini geçmemek üzere 
akça ikraz olunacaktır. Sandık tedîyatında sim mecidi on dokuz buçuk 
ve lira yüz beş kuruş on paradan verilecektir. 

Madde 4 — Sandığın sermayesi sene be sene tezayüt ettikçe maaşı 
iki bin beş yüz kuruştan fazla olanlara akça ikrazı caiz olacaktır. 
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Madde 5 — Sandığın alacağı tesviye edilmedikçe, medyun olan 
memurine akça İtası memnudur. 

Madde 6 — Sandıkta nakit olarak elli bin kuruştan ziyade akça 
mevcut bulundurulmıyarak fazlai mebaliğ hesabı cari suretiyle müm
kün olduğu derece nema ile Bankı Osmaniye tevdi ve teslim edilecektir. 

Madde 7 — Suretleri nama muharrer olarak ashabı maaşatın tev-
küiatı çıktıktan sonra sırf kendisine ita kılınacak miktarı maaşı kaç 
kuruş olduğunun muhasebelerce ve muhassasatı toptan bir kalem ola
rak suret meyanınd'a bulunanların maaş kâtipleri tarafından kablel-
ikraz alelusul tanzim kılınacak deyin senedi zirine beyan ve tasdik olun
duktan sonra Komisyon (Heyetince itası kararlaştırılarak bedeli badehu 
Sandık Emini tarafından ashabına verilecektir. 

Madde 8 — Komisyon Heyeti lâakal haftada bir defa muamele ede
cek ve her ay Sandığın umuru hesabiye ve muamelâtı maliyesini teftiş 
ederek Sandığın derecei terakkıyatını mübeyyin bir cetvel tanzim ve 
huzuru merahim nüşuru hasreti padişahiye arz ve takdim kılınacaktır. 

Madde 9 — Umuru hesabiye ve muamelâtı cariyeye bakmak üzere 
sureti daimede istihdamına lüzum görünen iki efendi ile bir veznedar 
ve bir hademenin terakki ve terfii sınıf hakkı bakî kalmak üzere San
dıktan münasip miktar maaş verilmek şartiyle müstahdeminden müna
sipleri tâyin kılınarak memurini mumaileyhimden muhasebe memuru 
ve veznedarın kefil irae eylemeleri lâzımdır. 

Madde 10 — Hasılattan ikrazat İle şehrî otuz kuruş kırtasiye mas

rafından başka bir yere akça itası katiyen memnudur. 

Madde 11 — Komisyon Heyeti fahrî olacaktır. 

Remi 
D i * n r C H M * 

N<>. B a ı l û ı Tertip Cilt Sftbtfo San 

Babıâl i Trshi lât Sanlımı M izam namesi 1 7 100 

Babıâli Tcshilât Sandığı Nizamnamemi 1 8 

f2S nisan 1330 taıihli njzarnname ile ilga edilmiştir,] 
Msndin. mültezimlerinden alınan harç ve rüsumdan muhacirin 
ve Babıâli Tesbilât Snndıiı ilmelerinin lâ£vı ve mütrferriatı 
hakkında iradı: 

2 

2 

6 

2 

733 

827 
B a t inli Teshilât Sandıî ı Nlıanmamcıi 2 6 733 
Teshi lât Sandığı Nizamnamesinin 3 üncü maddenin! muaddil 
mrvaddı nizamiye 2 8 1288 
Teıhi lât Sandığı Nizamnamesinin 3 üncü maddsi muaddele-
sini muaddil mevaddı nizamiye 2 9 303 
Babıâli Teshllât Sandı#ı Niza m nam etinin 28 camaairüi evvel 
1335 tarihli 3 üncü maddei muaddeltsini muaddil madde 
ile nizamnamci m « k u r a n 4 üncü maddesine mfiıeryel fıkra 
hakkında ıtıcvoddi nizamiye 2 11 253 
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N o : 1 4 6 — M u a m e l â t ı r ü s u m i y e y e d a i r 
T a l i m a t ı M a h s u s a 

15 muharrem 1325 ve 15 şubat 1322 

Madde ] — Gümrüklerde eşyayı ticariyenin muayenesi şehri ni
sanın birinci gününden ağustos nihayetine kadar alaturka saat iki bu
çuktan on buçuğa ve eylül üçten on bire ve teşrinievvelde üç buçuktan 
on bire ve terinisani iptidasından kânunusani nihayetine kadar dörtten 
on bire ve şubatta üç buçuktan on buçuğa ve martta üçten on buçuğa 
kadar devam edip biloümle memurini rüsumiyenİn işbu zamanlarda 
işleri başında bulunmaları lâzımgeldiğinden vakti muayyenede işi başında 
bulunmıyan veyahut vakti muayyeninden evvel mahalli memuriyetini 
terkeden memurini rüsumiye o gün gelmemiş ad ve kıstelyevm hesabiyle 
o günkü maaşı katolunacak ve bir ay zarfında bilâ mazereti meşrua 
üç gün devam etmİyen memurun tıevbih ve tekerrüründe maattevbih 
ademi devamı tercümeihal kuyuduna dercedilecek ve üçüncü defa de
vamsızlığı tekerrüründe hizmetinden ihraç kılınacaktır. 

Madde 2 — Eşyanın Gümrük ambarlarında gayrı muntazam bir 
surette vaz'iyle ihracında teehhürata ve tüccarın şikâyatma sebebiyet 
verilmemek üzere (Gümrük Hammallanna Dair Talimatın maddei mah-
susası mucibince her ambarda bulunacak olan marka ve numaraya âşinâ 
istifçilere ambar memurları tarafından nezaret edilecektir. Eşyanın 
bissühule bulunabilecek tertip üzere vazı ve ithal olunmasına ve mua
yene mahalline ihracında ordinoların sıra numaralarına mümkün mer
tebe riayet edilmesine ve İstif çiler in hilafı talimat nesne talep etmeme
lerine ambar memurları dikkat edecekleri gibi İstanbul ve Galata Güm
rükleri ambalannın sureti mahsusa ve daimede teftişi İçin Rüsumat 
Emaneti tarafından birer müfettiş memur edilecek ve müfettişler gerek 
ambardaki istifc.ilerin ve gerek ambar memurlarının mükellef olduk
ları vezaifçe kusur ve tekâsüllerini Gümrük Nazırına ve Rüsumat Ema
netine bildirecektir. 

Madde 3 — ıBir hafta zarfında eşyasını kaldıran tacir ardiye resmi 
vermiyeceği gibi Gümrükçe sebebiyet verilmek dolayisiyle muamelesi 
bitirilemez ise yine ardiye resmi alınmaması ve aktarma eşyasından 
ambara ithal olunanların tarihi İthalinden bir mah müruruna kadar 
olan müddette resmi mezkûrdan azade bulunması nizamı mahsusu ica
bından bulunduğundan ardiye resminin hesabında işbu muafiyet müd
detleri ve eyyamı idiye dâhili hesap edilmiyeceldir. Gümrüklerce müd-

http://istifc.il
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deti nizamiyesi zarfında kail dinlim ayıp kalmış olan eşyanın teehhürü 
vâkıına tdare veya tüccarın hangisi tarafından sebebiyet verildiği bi lâ 
tekelfüf taayyün etmek üzere bir tacirin ordinosunu mütashaben Güm
rüğe müracaatiyle ordinonun nazır veya müdür tarafından havalesini 
müteakip şayet Gümrükçe bir sebebe mebni mevkii muayeneye sevkedil-
ımediği veyahut muayene mevkiinde muamelesi ikmal olunamamasından 

dolayı kalması lazımgeldiği takdirde istida itasına hacet bırakılmaksızın 
teshilen lilmaslaha sureti hal ordinoya şerh verilerek ziri memurini ai-
desi canibinden temhir ve bu veçhile eşyanın teehhürü muamelesinde 
sahibinin methali olmadrğı İdarece tasdik edilecektir. Şu kadar ki or
dinosuna berveçM muharrer şerh verilmiş olan tüccar eşyalarım aramak 
üzere Gümrüğe müracat etmedikleri günler için ardiye resmi itasından 
vareste olamıyacaklardır. 

Madde 4 — Muamelâtı rüsvaniye berveçhiâti tâyin kılınmıştır: 

1 — Ordinonun manifesto ile tatbik ve tercümesi için manifesto 
memurlarına, 

2 — Ordinonun sıra nuroarasiyle muayene memurlarına kayıt ve 
havalesi için başkâtip veya refikına, 

3 — Eşyanın ihraç kaydı bil'icra muayene memurlariyle birlikte 
ambardan çıkarılması için ambar memur ve kâtiplerine, 

4 — Muayene ve septi defter edilmesi için muayene memurlarına, 

5 — Takdiri fİatı için istimatorlara» 

6 — Fiatı mukadderelerinin tetkik ve hesaba havalesi için nazıra, 

7 — Hesabın yapılması, pusla ve makbuz senedinin tahrir ve tem
hiri için muhasebe kalemine, 

8 — Resmi gümrüğünün nakden veya aynen tediyesi için veznedar 
veya eşyayı ayniye memuruna, 

9 — Eşyanın kapıdan çıkarılması için kapı memur ve kâtibine. 

Manifesto memurları tatbik ve tercüme muamelesini sıra numa
rasına tevfikan İcraya mecbur oldukları gibi muayene memur lan ve 
istimatorlar dahi ashabı hazır bulunan eşyayı sıra numarası veçhile 
muayene ve tahmin edecekler ve bi lâ mucip takdim ve tehiri muamelât 
eden memurini Rüsumiye hakkında Gümrük Nazırlan tarafından ica
bına göre muameleİ tevbihiye ve cezaiye icra kılınacaktır. 

Alâkadaranm gayrı eşhas Gümrüğe kabul olunımyacaktır. 
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Kapı puslaları yalnız pusla muharririnin mühri zâtisi ve Nezaretin 
tnühri resmisi i le temhir edilecek ve eşyanın Gümrükten ihracında mua-
melei kaydiyesi süratle bilifa teehhürata meydan verilmiyecektir. 

Madde 5 — Kapalı şişe ve kutu derununda bulunan mekûlât ve 
meşrubatın lieclilmuayene açılmak ve delinmekle bozulacağı ve kıyme
tine halel geleceği üzerlerindeki marka ve etiketlerden tebeyyün edeceği 
cihetle bunların aynı cinsten bulunanlarından keyfemettafak bir kaçının 
muayenesi muamelâtı rüsumiyeyi temin eyliyeceğinden şayet beher yüz 
aded ve küsuru İçin bir nispetinden fazlası ledelmuayene açılmak ve 
delinmek iktiza ederse işbu fazla tüccarın resmi gümrüğü aynen tes
viye eylemesi mukabilinde kabul olunacaktır. 

Madde 6 — Posta paketlerinin muamelâtı rüsumiyesi teehhürata 
uğratılmayıp ashabının müracaatlarında saati saatine imrar edi
lebilmelerini temin lâzimeden bulunduğundan Rüsumat Emanetince 
Galata Paket Şubesi için emakini mevcudei rüsumiyenin kifa-
yetsizliğine nazaran vüs'ati münasebede başka bir mahal tedarik olu
nacak ve Dersaadet Postanesin d eki şube tevsi edilecektir. Paketlerin 
tesrii imrarı zımnında şubelerce bunların, postanelerden tesellümü mua-> 
melâtiyle ashabına tevziatı ayrı ayrı saatlerde icra edilmesi ve paketler 
ashabının şubelere müracaat edebilecekleri saatlerin tâyin ve gazete
lerde ilânİyle bunların haricinde müraoaat kabul ve memurince de işbu 
saatler esnasında başka işle iştigal olunmaması ve paketler ashabı am
bara giremeyip ve ambar memuruna doğrudan doğruya müracaat ede
meyip İhbarnamesini müstashiben şubeye müracaatında yedine bir sıra 
numarası ita ve bu numara ihbarnameye de işaret olunduktan ve ihbar
name lisanı ecnebi Üzere muharrer ise derhal manifesto memuru tara
fından Türkçesi tahrir edildikten sonra ambar memuruna verilerek 
paketin muayene mevkiine vürudunda sahibinin t ıra numarasiyle çağ
rı lması ve arayıciyle muhammin birlikte bulunarak sahibinin huzu-
riyle eşyayı mevrude muayene ve cins ve kıymeti müsavi olanlar bir 
kalem olarak ve muhtelif bulunanlar kalem kalem tahrir ve aynı za
manda istimator tarafından fiatı vazedilmesi ve şube müdürünün pa
ket tevziatı zamanlarında başka işle meşgul olamıyacağı cihetle arayıcı 
muhamminlerin muamelâtını teftiş ve tetkik edip tahminin müdürce 
tasdik ve tadil muamelesi derhal icra kılınması ve nakten veya aynen 
resmi gümrük bittahsil eşya arayıcı defterinin sahibi eşya tarafından 
imzasına mukabil yedine teslim olunması ve işbu muamelât ikmal edil
medikçe paket sahibine verilmiyeceğinden ayrıca kapı pusulasına hacet 
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bırakılmaması ve kıymetsiz eşya hakkında muayeneden başka mua
meleye mahal olmadığından bunların derhal İmrarı ve dâhili mema-
Hke gidecek paketler hakkında resmi gümrüğün temini tahsili için mua-
melei lâzimenin tâyini ve hülâsa menafii rüsumiyenin muhafazasiyle 
beraber muamelâtın ezher cihet tesrii hususatı Rüsumat Emanetince 
bilet raf tetkik olunarak bu bapta mufassal bir talimatname tanzim ve 
mamulünbih olmak üzere memurini aidesine tebliğ edilecektir. 

Madde 7 —• (Numunelik eşyanın gümrük muamelâtınca melfuf 
talimat müfadına tevfikı hareket olunacaktır. 

Madde 8 — Eşyanın takdiri fiatı hususunda gerek istimatorlar ve ge
rek gümrük nazırları ve başkâtiplerince resmi gümrüğün naklen veya ay
nen itası nazarı dikkate alınmıyarak hakikî kıymetin takdirine itina 
olunacağından kıymeti mukaddere tüccar tarafından kabul veya aynen 

itayı resmedİleceği beyan olunduktan ve tüccarın bu bapta imzası alın
dıktan sonra bunun tadili cihetine gidilmiyecek ve fakat tüccarın dahi 
•nakten resim vermek ibere fiatı muhammeneyi kabul ve imza ettikten" 
sonra tahvili rey ile aynen vermek iddiası kabul olunmıyacaktır. 

Madde 9 — Tüccar Memaliki Şahaneye vürudeden ecnebi maden 
kömürlerini Rüsumat idarelerinin nezareti mütemadiyesi tahtında bu
lunacak o\an çifte anahtarlı depolara bilâ re^mi gümrük ithal edebi
leceklerdir, tşbu depolardan dâhilde sarfolunmak için ve yahut küçük 
kabotaj münhasıran miyahı dâhiliye! Osmaniyede seyrü sefer eden 
bilcümle sefa inde ihrak edilmek üzere ihraç olunan kömürlerden ithalât 
resmi ahzolunacaktır. 

IMebde veya müntehayı hareketi veyahut her ikisi memaliki ecne-
bıyeden oîan vaptıriar ve Osmanh limanlarına dahi uğrayıp Devleti 
Aliye postalarını meccanen nakleden posta vapurlariyle süfünü har-
biyei ecnebiyenin ve Memaliki Şahane limanları arasında ve fakat mi
yahı dahiliye haricindeki denizlerde işliyen ve keza Devleti Aliye pos
talarını meccanen nakleden bilûmum sefainin işbu çifte anahtarlı de
polardan alacakları maden kömürleri bilâ resmi gümrük ihraç edile
cektir. Çifte anahtarlı mağazalara konulmayıp resmi gümrüğünü vere
rek dâhili memlekete giren maden kömürleri hakkında her ne sebep 
ve bahane ile olursa olsun kamilen veya kısmen reddi rüsum muame
lesi icra olunmıyacaktır. 

Madde 10 — Memaliki ecnebiyeden vürut eden fabrika alât ve 
edevatı gibi çarşı ve pazardan tahkiki fiatı kabil olmıyan bazı eşya i le 
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e n v a i kesir ve tahkiki fiatı asır olan eşyayı sairenin fiatı hak i k iyelerinin 
tâyini miktarına e s a s olmak üzere orijinal faturalara müracaat edildiği 
halde mezkûr faturalarda muharrer meskukâtı ecnebiye Mecidî on do
kuz kuruş hesabiyle piyasa fiatı üzerinden hesap edilecek ve esmanı 
hâsılasına ambalaj v e navul v e sigorta v e sair masarife mukabil yüzde 
on beş v e navul fatura fiatında dâhil ise yüzde on zammedildikten 
sonra yekûnundan nizamı veçhile yüzde on ıskontosunun tenziliyle 
mütebakisinden resmi gümrük istifa olunacaktır. 

«•. 

No: 147 — Hayvanatı ehliye rüsumunun tadili hakkında 
iradeİ seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

'Vilâyatı Selâsei Şahane Maliye Komisyonunca hayvanatı ehliye 
rüsumunun ilgası mevkii bahis ve müzakereye vazedileceği haber alın
masına binaen icra edilen tefhimat ve iknaat üzerine çift hayvanatı 
hakkındaki mâfüviyetin cinsi bakardan ziraatte müstahdem hayvanatın 
umumuna teşmil edilmesine dair bir karar İttihazİyle iktifa ettirilmiş 
ve çift hayvanatı hakkındaki istİsnaiyetin tevsİiyle sene iptidasından 
itibaren ziraatte müstahdem cinsi bakara alelıtlak te^nili halinde resmi 
mezkûre ânz olacak noksanın miktarı senei cariyede istifa olunan me-
baliğin humsu derecesine baliğ olamıyacağı bilhesap anlaşılmış oldu-* 
ğundan bahisle cinsi bakardan ziraatte müstahdem hayvanata b i lâ tak
yit tamimi mâfüviyet edilmesi hakkında Rumeli Vilâyatı Şahanesi Mü
fettişliğinden varit olan tahrirat ve telgrafname üzerine sebkeden karar 
v e iş 'ara cevaben Teçhizatı Askeriye Nezaretinden mürsel tezkere me-
yanei bendegânemizde kıraat ve mütalâa olundu. Mealinde teklifi va
kiin esası ashabı hayvanatın tadili mükellefiyetleri ve rüsumu mezkû-
renin memleketin ahvali iktisadiyesİne olan tesiratı derecesinin tahfifi 
maksadına müstenit ölmesiyle çift hayvanatı hakkındaki muamelei ia-
tisnaiyenin alelıtlak cinsi bakara teşmilinden ise resim miktarının ta-
diliyle istîsnaatın ilgası maksadı mecruha muvafık göründüğünden ol-
bapta yapılan hesabat ve icra olunan muhaberat üzerine Müfettişi Mü
şarünileyhten vukubulan iş'arat neticesinde istisnaatın ilfgasiyle ıesmin 
nısfa tenzili cihetine gidildiği takdirde zengin çiftçilerle o havalideki 
çiftlik ashabının ve cinsi bakardan ticaret ve ihracat için hayvanat ye
tiştiren sınıfın müstefit ve fıkarayı zürraın mutazarrır olacağı derkâr 
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olup eğerçi bir çift .hayvanatı olan zürra içinde biç bir sağmalı ve sair 
hayvanı olmıyanların vücudu tahakkuk etmişse de bu ekalliyeti cüziye-
nin nazarı dikkate alınmaması tabii ve resmin üç kuruşa tenzili ha
linde mükellefinin zürra sınıfına giran gelmiyeceği bedihi idüginden 
ve bu suretle icra edilecek tadilâtın Hazine ve ahalice İstilzam edeceği 
muhassenat ve fevaidin dereceli Vilâyatı Selâse Maliye 'Komisyonu aza
sına sureti münasibede bittefhim kanaati kâmile hâsıl olduğundan Tali
matın kırk beşinci maddesi hükmünce iki yaşını ikmal etmemiş olan 
yavrulardan kemakân resim alınmamak ve merkepten de iki kuruş istifa 
edilmek ve canavardan elyevm Hazine i le iNezaret hesabına alınan rü
sumun nispetine halel gelmemek üzere istisnaatı sairenin ilgasiyle üç 
kuruşa tenzil edilecek resmin umum hayvanatı ehliyeye teşmili muvafıkı 
maslahat ve daii menfaat olacağı gösterilmiş ve resmin tadilinden do
layı varidatça bir miktar noksan terettüp etmesi tabii ise de istisnaatın 
ilgası ve resmi meşkûrun her tarafça istifasında tesadüf edilen müşkülâ
tın tadilâtı vakıa üzerine zail olarak tamamen tahsili itibariyle müddeti 
kali le zarfında ıtelâfii ma'fat edilmesi kaviyyen melhuz bulunmuş oldu
ğu beyaniyle ifayı muktezası derzneyan olunmuştur. Malûmu âli buyurul-
duğu üzere hayvanatı ehliye rüsumu teçhizatı askeriyeye muktazi ma
sarifin bir kısmına karşılık olmak üzere vazu ihdas edilmiş ve resmi 
mezkûrun her tarafça tamamen ve mütesaviyen İstifasına sarfı mesai 
olunmuşsa da tahsil ve istifası şikâyet ve müşkülâtı istilzam eylemesin
den dolayı Yemen ve Trablusgarp, Hicaz, Erzurum Vilayetleriyle Rum
eli Vilâyetlerinin bazı cihetlerinde âtiye talikan resmi mezkûrun tehiri 
istifasına mecburiyet hâsıl olmuş ve bazı vİlâyatta dahi tamamen tahsil 
ve istifası mümkün olamamış idügine mehni resmi mezkûr nispetinin 
istkaatı ahali İl* mütenasip bir dereoei itidale tenzili hususunda hissolu-
nan lüzum v# Aaiyaç Müfettişi Müşarünleyhin iş'aratı da teyideylemig 
ve VMâyatı Selâse Maliye Komisyonunun evvelki teklifi veçhile çift 
hayvanatı (hakkındaki mu amel ei istisnaiyenîn çiftte istihdam olunan 
cinsi bakaTa teşmili takdirinde hayvanatın tefrikındaki müşkülât ve vâki 
olabilecek suiistimaJât sayam dikkat olmasıyla tamimi istisnaatıtan ise 
resmi mezkûrun acezei zürraa ağır gelmiyecek bir miktara tenzili 
maslahat ve menfaate daha muvafık olup bu surete Komisyonu mez
kûrca da kanaat hâsıl olduğu siyakı iş'arattan anlaşılmış idüginden ve 
eğerçi icra kılınacak tenzilâttan dolayı varidatça ilk senelerde noksan 
husule geleceği derkâr ise de bu da muvakkat bir müddete münhasır 
olup badettadilât resmi mezkûru acezei zürra dahi tediyeye muktedir 
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olacağı ve işbu mükellefiyetten vareste kalmak için elyevm hayvanatı 
ehliye ashabınca tevessül edilen hiel ve suiistimalâta mahal kalmıyacağı 
cihetle istifa edilecek varidat şimdiki tahsilat derecesine vâsıl olaca
ğından berveçhi iş 'ar Talimatın kırk beşinci maddesi hükmünce iki ya
şını ikmal etmemiş olan yavrulardan kemakân resim alınmamak ve 
merkepten de İki kuruş resim istifa kılınmak ve canavardan elyevm Ha
zine! Celile ile Teçhizat 'Nezareti hesabına alınan rüsumun nispetine 
halel gelmemek üzere istİsnaatt safrenin ilgasiyle umum hayvanatı eh-
liyeden üçer kuruş resim alınması ve Trablusgarp ve Yemen ve Hicaz 
Vilayetleriyle Bingazi Sancağının ileriye talikiyle sair vilâyat ve elvi-
yei gayri mülıhakada bin üç yüz yirmi üç senei maliyesinden itibaren 
bu veçhile muamele olunması menafii Hazineye ve icabı hal ve masla
hata muvafık olacağı tezekkür ve tensip ve salifüzzikir tezkere melfuf-
lariyle arz ve takdim kılınmakla makrunu müsaadei seniyei cenabı hi-
lâfetpenahi olduğu takdirde İfayı muktezasının -Maliye Nezaretine teb
liği ve Teçhizat Nezaretiyle Müfettişi Umumiliğe malûmat itası babında 
ve katı>bai ahvalde emrii ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

7 muharrem 1325 

Arz tezkeresi 

Hayvanatı ehliye rüsumunun bin üç yüz yirmi üç senei maliye
sinden itibaren sureti tadiline dair Rumeli Vilâyatı Müfettişi Devletlu 
Paşa Hazretlerinin tahriratı ve Teçhizatı Askeriye Nezareti Celilesinin 
tezkerei cevabiyesi üzerine cereyan eden müzakere neticesini havi Meclisi 
Mahsusu Vükelâdan kaleme alınan mazbata 7 muharrem 1325 tarihinde 
ba tezkerei senaverİ arzı hakipayı â l i kılınmıştı. Tekidi keyfiyeti muta-
zammın Müfettişi müşarünileyhten gelen telgrafname mazbatai mâru-
zanın suretiyle beraber arz ve takdim olunmuş ve senei cedidei mal iye 
hasebiyle hayvanatı ehliye rüsumunun zamanı İstifası hulul eylemiş 
olmakla olbapta her ne veçhile iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi şe
ref mütaallik huyundur ise mantuku celili infaz olunacağı beyanİyie tez
kerei senaverİ terkim olundu efendim. 

3 safer 1325, 5 mart 1323 

iradeyi seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufiyle beraber manzum âli buvurulan 
işbu tezkerei sâmiyei cadaretpenahilerl üzerine mucibince iradei seniyei 
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cenabı hilâfetpenahi şerefin ütaal Irk buyurulmuş olmakla olbapta emrü 
ferman hazreti veliyülemrimdir. 

4 safer 1325, 6 mart 1323 

( * B U > 

No. Haıitüı 

Hayvanatı ehliye rüsumunun İhdasına dair irade 
Hayvana» ehliye rüsumunun tâdili hakl ında irade 
Vergiyi «ah»i ile hayvanatı eh\iye re»minio lâivi hakkımla 
irııi« 
Selanik. Kosova. Manaılır. Edirne V'ilayatındaki hayvanın 
« M İye rüsumu hasılatının muvakkaten Techlaatı Aakeriye 
SartıliKiııa Konileri İmiyerek mahallerine t ihtiyacatı mübremei 
askeriyeye sarf y a i i m hakkında İrade 
Hayvanatı ehliye raminden mnatron* olanlar hakkında irade 
Hayvana» ehliye is in bu »enere mahaua olmak Stere % 5 
resmi tahsil itaaiyle kefüli memurlar marifetiyle tahsili hak-
kjmta irade 
Hayvanatı ehliyonin udaıl iyle resminin cibayetine dair tali
mat 
Teçhi ıat ı askeriye tertibi. Hayvanatı ehliye rüsumu ve Hicaz 
demiryolu ianesi muamelât ve hesabatmın tureti tefriti hak
kında irade 

N o : 1 4 8 — Vergiyi şahsinin t a r h ı hakk ındak i usulü 
rauaddil iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Mülkiye Daiıesinin meyanei çakeranemrade kıraat 
ve mütalâa olunan işbu mazbatasında ekseriyeti âra tarafından beyan 
ve izah edilmiş olduğu üzere vergiyi şahsinin sureti tarhı takdiri şahsiye 
tabi olmasından dolayı emri cibayetinde müşkülâta tesadüf edilmekte 
olduğu gibi bazı m aha 11 erce sudaa sebep olmakta idüğinden mezkûr 
verginin sureti tarh ve cibayeti bittadi'l ahalii kura ile silâh akında 
bulunan efradı nizamiyeden maada şerefi tabiiyeti saltanatı sendyeye 
nail olan bilcümle efradı zükûrun bilaistisna mutedil bir vergi i l e 
mükellef tutulması ve efradı mezkûre içinde bilfcülliye aczi tahakkuk 
edenlerin sair tekâlifte olduğu gibi tahkikatı resmiye netayicine göre 
istisnası lüzumu bittecrübe anlaşılmış ve mezkûr verginin kemmiyeti 
mütahakkikasında tebeyyün edebilecek noksanın temettü vergisinin su
reti tarh ve istifası hakkındaki nizamnamei mahsusunca icra olunan 
tadilâtın mevkii tatbika vaz'ı takdirinde telâfi edileceği Maliye Neza
retinin cümlei iş'araıtmdan bulunmuş olmasına ve mezkûr Temettü Ver
gisi Nizamnamesinin tadilâtı hakkında1 meclisi çakeranemizce cereyan 
eden tetkikat ve müzakeratın neticesi ba mazbata arzı huzuru âli kı
lınmasına mebni ahalii kuradan ve silâh altında bulunan efradı niza-

Ulı.lı.1 ı H ı 
Tertip Cllı S.hife S a n 
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6 5 2 

1081 
İ077 
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115 
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miye ile bilkülliye acizleri tahkikatı resmiye neticesinde tebeyyiin eden
lerden maada bilcümle efradı zükûrun'iki kısma tefrikiyle dükkânlarda 
ve aair ticarethanelerde ve mabali mahsusada icrayı sanat ve ticaret 
edenlerden ve akar ve irada malik olanlardan onar kuruş ve seyyar 
suretinde icrayı sanat ve ticaret edenlerle amele ve saireden beser kuruş 
vergiyi şahsi ahiz ve istifası ve memurin temettü vergisiyle mükellef 
olmamalarına mebni bunlar hakkında seyyanen muamele bilifa o yolda 
maktu vergiye tabi tutulmaları muvafıkı maslahat olmayıp maamafih 
onlar dahi lütuf ve merhameti seniyei cenabı mülûkâneden hissement 
olmak üzere memurini Devlette maaşlarına göre alınmakta olan üç gün
lüğün bir günlüğe tenzili muvafıkı maslahat ve raadalet görülmemiş ol
makla karini tasvibi hikmet nasibi hazreti hilâfetpenahi buyurulduğu 
halde ifayı muktezasının Maliye Nezaretine havalesi tezekkür kılındı 
olbapta ve katıbai ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimi-
zindir. 

25 muharrem 1325 

Arz tezkeresi 

Şahsi verginin sureti tarh ve cibayeti hakkında İcrası lâzımgelen 
tadilâta dair Maliye Nezareti Celilisinden varit olup Şûrayı Devlete 
havale olunan tezkere üzerine Mülkiye Dairesinden tanzim ve Meclisi 
Mahsusu Vükelâda mütalâa olunan mazbata cereyan eden müzakerata 
tevfikan bittezyil 25 muharrem 1325 tarihinde arzı huzuru âli kılınmıştı. 
Senei cedidei maliyenin hululüne binaen mazbatai mâruzanın sureti lef-
fen arz ve takdim kılınmış olmakla olbapta her ne veçhile iradei seniyei 
hazreti hilâfetpenahi şerefsudur buy ur ulursa mantuku münifi infaz olu
nacağı beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

4 safer 1325, 6 mart 1323 

İradei seniyeyi mübeiliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufiyle maınzuru âli buyurulan işbu 
tezkerei sâmİyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahi şerefmütaallik buy uru İm uş olmakla olbapta emrü 
ferman hazreti veliyülemrindir. 

5 safer 1325, 7 mart 1323 

Verpiyl tahıl hakkındaki m e v z u a t a a i l h a a i y e b u c i l t l i n 4 2 7 t ı r i 
•ahi [elindedir. 
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No: 1 4 9 — Vergiyi şahsi İle hayvanatı ehKye reaaninin 
lâgvı hakkında iradei senîyei hususiye 

8 saf er 2325, 20 mart 2323 

Malûm olduğu veçhile vergiyi şahsi ile hayvanatı ehliye resim Ha
zine! Devlete varidatı cedide tedariki maksaddyle tarh ve tertip olun-
muşsa da bunun bazı yerlerde alınıp bir çok taraflarda tatbikatı henüz 
icra ol un mam akta bulunduğundan ve hayvanatı ehliye resmi levazım 
ve mühimmatı harbiyenin teshili tedariki ümniyesiyle tesis olunduğu 
halde bir taraftan bunun sureti matlubede istifasına imkân bulunama
ması ve diğer cihetten resmi mezkûrun muhtasunlehi olan levazım ve 
mühimmatı mezkûrenin tedariki mecburiyetinden vareste kalmamaması 
mümkünürtelif olamıyarak binaenaleyh bunun için başka bir irat bu
lunmak lâzımgeleceğinden gerek vergiyi şahsi gerek hayvanatı ehliye 
resmi merahimi seniyei cenabı padişahi icabatı âliyesinden olarak af 
ve ilga buyurulmasiyle ona göre iktizayı keyfiyetin ifa ve berveçhi mu
harrer hayvanatı ehliye resmi hasılatı yerine Teçhizatı Askeriye Sandığı 
için başka bir münasip varidat bulunmasının Maliye Komisyonuna ha
valesi ve işbu tezkerenin yarınki Meclisi Vükelâda kıraat olunarak teb
ligatı lâzimenin icra ve keyfiyetin arzı atebei ulye kılınması şerefsudur 
buyurulan iradei seniyei hazreri hilâfetpenahi mantuku münifmden oN 
maki a olbapta emrü ferman hazret i veliyülemrindir. 

H a y r a n t ı ehliye rüıunta hakkındaki n t n u ı t ı ait hafiye 
bo cildin 6 5 2 ncl tahi ( « i n d e d i r . 

No: 1 5 0 - 2 6 zilkade 1 3 2 3 tarihli İskânı Muhacirin 
Talimatının 1 0 ve 1 1 İnci maddelerinin tayyl 

hakkında iradei seniyei hususiye 

17 safer 1325, 29 mart 2323 

Muhacirini islâmiyenin sureti iskânları hakkındaki talimatın onun
cu ve on birinci maddelerinde iskânlarına değin muhacirini merkumeye 
tayinat itası muharrer olup gerçi buna suiistünalât karıştırıl m amasına 
dikkat olunmakta ise de ittihaz olunan tedabir suiistimalâta mâni ola
mamakta ve yalnız Hazinei Celile nıebaliğı âzime sarfiyle beyhude mu-
taoarrır olmakta bulunduğuna ve maahaza şimdi gelmekte olan rnuha-

T . ı c. 8 p. « 
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cirin memleketlerinden az çok bir nakit ile geldikleri ve Hükümeti Se-
niyece kendilerine arazi ve hane ve levazımı sairei iskâniye ita kılındığı 
cihetle mevsimi hasada kadar her suretle tedariki ekvatı yevmiyeye mu
vaffak olacakları bittecrübe sabit olduğuna mebni mezkûr onuncu ve 
on birinci maddelerin işbu yirmi üç senei maliyesi iptidasından itibaren 
talimattan t ayy olunması (Muhacirini islâm ye Komisyonu Âlisinin maz
bata! mâruzası üzerine şerefsudur buyurulan iradei seniyei cenabı hi-
Mfetpenahi icabı âlisinden olmakla olbapta emrü ferman hazreti veli-
yülemrindir. 

takanı Mufaıcirin Taltmıtnnmroi bu fildin 313 ünıii « h i ı e -
•indedir. 

N o : 1 5 1 —- T e m e t t ü V e r g i s i N i z a m n a m e s i 

25 safer 1325, 22 mart 1323 

'Madde 1 — Vilâyet, liva, kaza merkezlerinde ve iki binden ziyade 
nüfusu havi nahiye merkezleriyle o miktar nüfusu olan karyelerde bu
lunan erbabı ticaret ve sanat ve hirfet temettü vergisiyle mükelleftirler. 

Madde 2 — Tarafı Devletten idare olunan mekâtipte ve mezuniyeti 
resmiye ile açılan mekâtibi hususİyede ulûm ve sanayi ve elsine tedris 
ve talim edenler ve mekteplerin müstahdemini sairesi müellifler resmî 
ve hususi hastane ve eytamhane memurin ve hademesi belediyelerce 
mukayyet tulumbacılar amele ve rençperler başkaca resim vermekle mü
kellef bulunan müskirat âmilleri müskirat ve tütün ve pul bayileri av
cılar, balık sayyatları, gemiciler, kayıkçılar, maden sahibi imtiyazları, 
maden işletme şirketleri dükkân ve mağaza açmaksızın mahsulâtını çift
liğinde veyahut şehir ve kasabalarda veya pazar yerlerinde füruht eden 
Çiftlik ashabı kendi hayvanatını besliyen mandıra sahipleri şehir ve 
kasabalarda bulunan bilûmum zürra ile çoban ve bağcılar ve bahçıvan
lar temettü vergisinden müstesnadır fakat bunlardan diğer bir ticaret 
ve sanat ve hirfeti olanlar ona mahsus vergi i l e mükellef tutulurlar. 

Madde 3 — Sene içinde terhis olunan efradı nizamiye ve redifeye 
o sene temettü vergisi tarholunmaz martın birinci gününden sonra silâh 
altına alınan ve temettü vergisiyle mükellef olup fakat zamanı tahsili 
henüz hulul etmiyerek vergileri tahsil edilmemiş bulunan efradı niza-
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nüye ve redifenin o seneye ait vergilerinin dahi meclisi idareleri maz
bataları üzerine kayıtları terkin olunur ha imtiyazı mahsus teyeldeül eden 
şirketler müstahdemini meyanında üç yüz kuruştan dun aylığı olanlar 
temettü vergisinden müstesnadırlar. 

Madde 4 — Temettü vergisi iki kısımdır. BiripaL kısmı maktuan 
üç sınıf üzerine istîfa olunur. Maktuan vergi vermesi lâzımgelen erbabı 
hiref ve sanayi ve ticaretin hangi sınıfa İthali lâzımgeîeceği mal kalem
lerinden esamiyi mübeyyin tanzim olunacak defterler üzerine bir araya 
toplanarak belediye ve ticaret odalarınca ve ticaret odası olmıyan yer
lerde yalnız belediyelerce kararlaştırılır. Belediye ve ticaret odası olmıyan 
nevahi merkez-Ieriyle iki binden ziyade nüfusu havi karyelerde nahiye 
meclisi ve heyeti ihtiyariye canibinden tâyini sunuf olunur. Birinci kı
sım temettü vergisi zirde münderiç cetvel mucibince istifa kıl ınır : 

Birinci İkinci üçüncü 
smrf Einri sınıf 

fcurug kuruş kuruş 

3.000 1.500 750 Bankerler ve muamelâtı sarrafiye ile meşgul 
olan şirketler ve eşhas 

400 250 150 Köşe sarrafları taşrada bulunan sarraflara mah
sustur. 

3.000 1.500 750 Toptan alış veriş eden her nevi zahire ve üzüm 
ve incir ve saire tacirleriyle bu misillû mua
melât ile iştigal eden şirketler 

500 400 300 Peynir ve sabun ve zeytinyağı ve makarna ker
hane ve fabrika ve masa rai arı 

1.500 1.000 500 Un fabrikaları 
200 150 aoo Su değirmenleri \ Şehir ve kasaba civarlarında 
75 50 25 Yel değirmenleri J bulunanlardan dahi alınacaktır 

2.000 1.000 500 Komüsyoncular 
2.000 1.000 500 kambiyo tellâlları ve acenteler 

200 150 100 Emlâk alım ve satım tellâlları 
300 200 100 Mimarlar 
150 100 50 Kalfalar 
100 60 30 Kalemkârlar, dülgerler, dıvarcı, sıvacı, boyacı, 

badanacı ustalar 
250 150 75 Ticaretgâhlarda hizmet eden direktörler 
100 75 60 Ticaretgâhlarda hizmet eden tezgâhtarlardan 
30 20 10 Ticaretgâhlarda bulunan hizmetkârlar 
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Birinci İkinci Üçüncü 
sınıf Kinrf eınıf 

kurna kuruş kuruş 

3 0 20 10 Gezici esnaf 
30 20 .10 Hanelerde bulunan, hizmetkâr 1ar 

100 80 40 îki atlı binek arabalarının beherinden 
40 30 20 Yük arabalarından 
20 15 10 £1 arabacıları ve hamallar 
50 30 20 Sergici esnafından 
20 15 10 Panayır yerlerinde sergi ve sair suretle ticaret 

edenlerden her panayır için alesseviye 
20 15 10 Mahal i mezkûrede hayvan ticaretiyle meşgul 

olanlardan 
40 30 20 Münadiler, hokkabaz ve hayalciler ve çalgıcılar 

1.000 500 250 Tiyatrolar ve sair lûbİyat takımı 
500 400 300 Celepler 
200 150 100 Emanetçiler 

İkinci kısım bir nispeti muayyene üzerine tarholunur. Bu da üç 
nevidir. 

Evvelen - Bir inci kısma dâhil olmıyan îicareîgâh ve darüssınaalar 
ile şirketlerden icrayı ticaret \e sanata mahsus mahallin icarei seneviye-
sinin yüzde dördü ahzolunur. tearei seneviyesinin tahkikında usret bulu
nan veyahut haber verilen ücret o mülkün tahrir kıymetinin yüzde altı
sından dun olan ticaretgâh ve darüssınaalardan ve kendi mülkünde icra
yı sanat ve ticaret edenlerden o mahallin kıymeti nruhammenesinin binde 
üçü nispetinde vergi istifa edilir. Bulunduğu mahallin yalnız bir kısmında 
icrayı sanat ve ticaret eylediği halde yalnız o kısma ait kıymetinin yüzde 
üçü alınır. 

Saniyen - :Ba imtiyazı mahsus teşekkül eden şirketler müstahde-
mininin vergileri ücreti seneviyelerinden şehri üç yüz kuruş hesabiyle 
üç bin altı yüz kuruş çıkarı larak kusurunun yüzde üçü nUpetind'edir. 
Şu kadar ki her senenin hululünden iki ay evvel müstahdeminin esami ve 
miktarı maaşlarını havi birer beyanname vermiye ve işbu beyanname
lerde dâhil bulunan mükellefinin vergilerini miadı muayyeninde de
faten tesviye eylemiye şirketler mecbur olup miadında beyanname ver-
miyen ve vergiyi vakit ve zamaniyle tesviye eylemiyen şirketler müs* 
tahdemininin vergileri haricen icra olunacak tahkikat üzerine tâyin olu
narak mükellefini saire misil lû şahıslardan mü talebe olunur ve bu 
suretle tarh olunan vergiye mükellefinin hakkı itirazları olamaz. 
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Sâlisen • Erzak ve tarik mütaahhitleriyle asar mültezimlerinin 
vergileri bedeli taahhüt ve iltizamın yüz bin kuruşa kadar olan mikta
rından yüzde onu ve yüz bin kuruştan ziyadesinden yüzde beşi temettü 
itibar edilerek işbu temettüün yüzde üçü nispetinde tarh olunur. 

Madde 5 — îcarei seneviye mükellefin tarafından ibraz olunacak 
resmî kontrat ol ara ve kontra toya merbut olmıyan akaratın ashabı mü
hür ve imzaaiyle irae edilecek beyannamelere ve bunlar üzerine me
murini Maliye tarafından bilicap icra olunacak tahkikata göre tâyin 
olunur. Ak arat ashabının beyannameleri icare dâvalarında mah akimce 
muteber tutulur. 

Madde 6 — ıDemiryol mevirifleriyle iskelelerde bulunan ve vilâ
yet merkezleri arasındaki şose caddeler üzerinde inşa olunmuş olan han 
ve misafirhanelerden bulundukları mahal temettü vergisine tabi olma
mış olsa da icarı senevisinin yüzde dördü ve kendi mülkü olduğu halde 
kıymeti muharreresinin binde üçü nispetinde vergi istifa olunur. 

Madde 7 — Temettü vergisinin tarhında darüssmaa ve ticaretgâh-
la r nazarı itibara alınıp şürekânın taaddüdü her birinden başka başka 
vergi alınmasını icabetmez mütaaddit ticaret ve hirfet ve sanatta bulu
nanlar da her biri için ayrı vergi verirler. 

Madde 6 — Ticarethane ve darüssınaalar her sene iptidasından 
iki ay mukaddem sermayeye şerik olmıyan tezgâhtarlar, hizmetkârlar ve 
hamalların esamisini mübeyyin bir beyanname vereceklerdir. Mal me
murları İşbu beyannameler üzerine indelicap tahkikat icra ederler sene 
içinde ticaret ve sanat ve hirfete girenler senenin İlk altı ayı sarfmda 
dâhil olmuşsa bir senelik ve ikinci altı ayı zarfında dâhil olduğu halde 
altı aylık vergi vereceklerdir. 'Birinci takım ilk ve ikinci takım ikinci 
taksiti işlerine başlamazdan evvel ifa ederler. 

Madde 9 — Mezkûr 'beyannamelerde esamisi gösterilen müstahde-
mîın vergileri hakkında icaheden İhbarnameler ticarefgâh sahiplerine 
tebliğ olunacağı misi Hû mezkur vergilerin tesviyesine ticaretgâh sahip
ler i mecbur olup miadında tesviye olunmıyan verginin mesuliyeti tica
retgâh sahiplerine aittir. 

Madde 10 — İşbu nizamname mucîbhrce erbabı ticaret ve hirfet 
ve sanata tarholunacak temettü vergilerinin, miktarı ve ne türlü ticaret 
ve saire itibariyle ne hesap üzerine tevzi olunduğu her sene kânunusa
ninin on beşinci günü cevamii şerife ve kilise ve hahamhane kapılarına 
talik olunacak pusulalarla mükellefine ihbar olunur. Mükellefin kânu-



662 

nusani nihayetine kadar Hükümatı mahalliyeye takdim edecekleri istida
namelerle sureti itibar ve hesaba itiraz edebilirler. Müddeti mezkûre 
zarfında istidaname ile itiraz etmiyen mükellefinin vergileri kesbi ka
tiyet eder. 

Madde 11 — İtirazatı vakıa üzerine evrakı itİraziye ile beraber 
defter veyahut hiç bir itiraz vukubulmaksizın yalnız defter her sene 
şubat iptidasından on beşine kadar mahallî meclisi idarelerinde ticaret 
mahkemesi reisiyle ticaret odası âzasından birinin ve ticaret mahkemesi 
veyahut ticaret odası olmıyan yerlerde meclisi belediden davet olu
nacak b i r ve hem ticaret mahkemesi hem de ticaret odası olmıyan yer
lerde iki azanın ıhuzuriyle birtetkik tahriren karar ita olunur, işbu ka
rarlar üzerine vergilerin miktarı şubat nihayetine kadar mükellefine 
tevzi olunacak temettü tezkereleriyle tebliğ olunur. Mukarreralı vakıa 
kazaya ait ise o kazanın merbut olduğu liva ve merkezi livadan ise vi
lâyet memurini maliyesinin ve merkezi vilâyetçe takarrür eylemiş ol
duğu takdirde Hazinei edilenin hakkı itirazı olup bu suretle bir itiraz 
vukuunda liva ve vilâyet meclisi İdareleriyle meclisi maliyede icrayı 
tetkikat olunarak verginin miktarı sureti kati yede tahtı karara alınacağı 
misillû mükellefin dahi bu suretle icrayı tetkikat talep edebilirler şu 
kadar ki bu yolda itiraz vukuu ve tetkikat talebi verginin zammını veya 
tehiri tahsilini mucip olmayıp mahallî meclisi idaresinin tasdik ettiği 
miktar miadında tahsil olunarak karan ahir üzerine fazlası ret ve nok
sanı ikmal olunur. 

Madde 12 — Temettü vergisi iki taksit i le alınır. Birinci taksit 
mart ve ikinci taksit eylül zarfında i fa olunur bu müddet zarfında ve-
rilmiyen taksitlere yüzde yirmi zammedilerek ay nihayetine kadar te
diye etmeleri nisan ve teşrinievvelin birinci haftası zarfında ba ihbar
name mükellefine ihtar olunur. Gerek temettü tezkerelerinin gerek ih
barnamelerin tebliğ olunduğunu tahsildarlar mükellefinin mühür ve im-
zalariyle ispat etmeleri muktaridir. Ancak tezkere ve İhbarnameyi al
maktan imtina edenler yahut tebliğ olunacağı zaman ticaret ve sanat 
ve hirfet mahallinde buluınmıyamlar için tahsildarın derakap tanzim ve 
nihayet üç güne kadar memurini maliyeye teslim edeceği zabıtnameler 
kâfi addolunur. 

Madde 13 — Tezkere ve ihbarnameleri tebliğ olunduğu halde ni

san ve teşrinievvel nihayetine kadar vergilerini maa zam tediye etmemiş 

bulunan mükellefinin işleri hini tediyeye kadar tatil olunur. 
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Madde 14 — isticar olunan ticaret ve sanat ve hirfet mahalleri 
İçin resmî mukavelename veyahut ashabı akarın beyannamesi ibraz 
olunmadığı ve şirket ve ticaretgâh'Iar müstahdemini için defter ve be
yanname veyahut müstahdemin tarafından doğrudan doğruya müraca
atla malûmat verilmediği halde vergileri şirket ve ticaretgâh defterle
rinden yahut haricen İcra olunacak tahkikat üzerine tarholunup bu yol
da tarholunacak vergilerin miktarı ve sureti tarhı hakkında hiç bir itiraz 
mesai u olmaz. 

Madde 15 — Vergi' miktarlarının ihbarı ve itirazatı vakıanın tet
kiki ve tezkere ve ihbarnamelerin tebliği' teehhür ettiği halde vergilerin 
tahsili tâyin olunan mehillerin müruruna kadar tehir olunup bundan 
dolayı memurini aidesi birinci defasında tevbih ikinci defasında b i r haf
talık maaşlarının kat'ı suretiyle mücazat olunup teehhürün üç defa vu
kuu esbabı azilden addolunur. 

Madde 16 — Birinci taksit zamanında katiyen terki ticaret ve sa
nat ve hirfet edenlerden veyahut nispete tabi b i r muameleyi terk İle 
maktuiyete tabi diğer muameleye girişenlerden ikinci taksitin tahsili 
lâzımgelmez. Şu kadar ki mükellefinin terk ve tebdili sanat eylediğini 
ticaret odasından veya tabi olduğu yahut olacağı esnaf kethüdalığından 
veya muteber üç tacir tarafından verilecek şahadetname ve ilmühaber 
ile 'beraber ikinci taksiti tesviye olunmıyan tezkereyi mal kalemine tes
lim ederek birinci taksitin tesviyesini müş'ir yedinde bulunması lâzım-
gelen kuponu zahriye ettirmesi iktiza eder. 

Madde 17 — Sene iptidasından evvel beyannamelerini vermiş olan 
ticaretgâh sahipleri dahi müstahdeminden birinin ya bir kaçının birinci 
veyahut ikinci taksitin tesviyesinden mukaddem ticaretgâhmı terfcetrik-
leri halde ihbarı keyfiyetle tezkere alınmışsa iade etmeleri lâzangelir. Bu 
makule müstahdeminin tahsili İcabetmiyen vergileri tahakkuk defterine 
dâhil olmuşsa meclisi idare mazbatalariyle kayıtları terkin olunur. Bu 
bapta taksit müddetlerinin hululünden sonra vufcubuJacak müracaat hü
kümsüzdür. 

Madde 16* — Tebdili mekân eden erbabı ticaret ve sanat ve hirfet 
nakletmezden evvel tezkerelerim ibraz ile işaret ettireceklerdir, ifa et-
miyenler tezkeresiz addolunur. 

Madde 19 — Temettü vergisi tezkereleri ticaret ve sanat ve hirfet 
için ruhsatı mutazammındır. Tezkeresiz ticaret ve jhirfet ve sanat icra 
edenlerden İki kat resim alınır. İşbu iki kat reami vermiyenlerin işleri 
hini tediyeye kadar tatil olunur. 
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TeM.a- Cilt S a k i l . 

Emlâk, temettü versi*! i te A In s m ve A*ar Kararnameni 1 4 FI10 
F-rnlİk ve Tnmettü Verniti Niıamnammi 1 s 503 
Emlak ye Temettü Verni»! Nlia-n name* inin 12 nei medde.) 
muaddele*! 1 6 133 
Temettü VerjrUİ NlaamnameMnin 9 unni mndde&inin taılllı 1 7 699 
Temcit ü V e relai Nizâmnâmem 1 8 6 5 8 
Temettü Ver i l i ! N infunarne»! 1 8 
Temettü Vergi l i Nîıamnamesinin Deraaadet'ıen maada bilû
mum vl l tyarta yeril , ecnebi itirear ve »ana t kâran h jk lannda 
latbtkınü A»İr İrad< 1 İt 
Akar Verilirinin binde ana, Temettü Vtrainlntn % 4 e 
ıh ITıi, t imar ve /,ısm«t ve tvkjıfı kur.i ve me.ro i ehıı bodel i -
tınuı nula r e n i l i hikktndn irade 1 5 
Becit l i t i aakeriyenin aülütii mîıtel lrbr' inde letytdi ve mea-
Ven vergininin binde be** ve temettıint l e n f i n i n binde ell i>e 
iblSüı hakkında irade 1 5 1047 
Etİbbanın temettü vetalslnılen i iti-.naşı hakkında irade 1 6 1404 

N o : 1 5 2 — 2 8 zi lhicce 1 2 7 4 tar ih l i Ceza K a n u n u n u n 1 5 6 n c ı 
m a d d e s i n e müzeyye l fzkrai k a n u n i y e 

25 50/er 1325, 2Î mart 1323 
.Şahsı âhar namına verilen yol emriyle mürur tezkeresini tağyir 

ve tahrif etmeksizin mücerret ol şahsın namını takınarak istimal 
edenler ve evrakı mezkûreyi namı müstaar ile istimal olunacağını bi
lerek şahsı âhara ita eyliyenler bir haftadan bir ma'ha kadar ve pasa
portları bu suretle istimal edenler veyahut namı müstaar ile istimal 
olunacağını bilerek şahsı âhara ita eyliyenler altı aydan iki seneye ka
dar hapsolunur. 

O v a Kanununa r.it hı t ive İçin bu eil.lıu 573 iincü aahifeaine mıiıacaat. 

Madde 20 — Tezkeremiz ticaret ve sanat ve hirfet edenleri tahrire» 
haber verenlere cezaen alınacak iki kat resmin nısfı ita olunur. 

Madde 21 — Yabancı ve gelip geçici erbabı sanat ve ticaret ve 
hîrfet yalnız bir taksit vergi vereceklerdir. B î r taksite mahsus tezkere 
ile ikinci taksit müddetinde icrayı muamele edenlerden ikinci taksit iki 
kat istifa kılınır. 

Madde 22 — Temettü tezkereleri yirmi paralık damga resmine ta
bidir. Tekasitin istifasına mahsus makbuz kuponlarına pul il sak olun
maz. Mükellefin tekasitİn tesviye olunduğunu tezkere ile beraber mak
buz kuponlarını i rae ile ispat ederler. 

Madde 23 — Temettü vergisi emvali umumiye tahsildarları vasi-
tasiyle tahsil olunur. 

Madde 24 — İşbu Nizamnamenin icrasına Maliye Nezareti me
murdur. 

— HtW 
Dût'ıM Gaı.-ıi 

http://me.ro
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No: 1 5 3 — TeşkilâtıMaharkim Kanunu muvakkatinin 2 temmuz 
1 3 0 3 tarihli 4 üncü faali muaddelinin 4 ve 5 inci 

mevaddı muaddele*! 
4 rebiyülevvel 1325, 4 nisan 1323 

Madde 4 — Hukuk Dairesi kanunu mahsusunda gösterildiği veç
hile her nevi mevaddı hukukiye ve ticariyeye müteallik verilen temyiz 
arzuhallerinden muvafıkı kanun olanlarımı kabul ve müddeti temyizin 
müruru veyahut şeraiti kanuniyesinin noksanı veya ilâmı mümeyyizün 
bibim havi olduğu kararın kabi l i temyiz olmaması gibi esbaptan dolayı 
şayanı kabul olmıyanlannı reddetmek ve mevaddı mezkûre hakkında 
mahakimi hukukiye ve ticariyeden tanzim ve ita kılınan ilâma t ve mü
ruru zaman ve vazife ve salâhiyet i le müddeiyatı saireye müteferri ola
rak lâhik olup gerek ahkâmı kat 'iye i le birlikte ve gerek re'sen temyizi 
mücaz olan bilcümle tmukarrerat aleyhinde kabul eylediği arzuhaller 
üzerine tetkikatı temyiziye icra eylemek veıaifiyle mükellef olduğu 
gibi Ceza Dakes i dahi vezaifi muayyenei kanuniyesi iktizasmca mevaddı 
cinaiyeyİ rüyet ve hükmeden mahakim i le heyeti ithamiyeden bu me-
vadda mütedair olmak üzere sâdır olan kâffej mukarrerat ile ahkâmı 
katiyeyl temyifcen tetkik eder. 

Madde 5 — İstida Dairesinin vezaifi evvelâ cünha ve kabahate 
dair mahakimi aidesiyle heyatı ithamiyeden verilen bilûmum ilâmat 
ve mukarrerat aleyhinde ita kılınan temyiz arzuhallerinin müruru müd
detten veya şeraiti kamuniyesînin noksan olmasından naşi şayanı kabul 
olmıyanlannı reddetmek saniyen kabul eylediği arzuhallerin mütaallik 
olduğu cünha ve kabahat hakkındaki ahkâm ve mufcarrerao sâlisen resmi 
damga cezayı nakdisine mütedair olan kararnamelerle mezabıtı itha
miyeden dolayı verilen mefsuhiyet ve mevaddı cezaiyeye müteferri bu
lunan tâyini merci ve nakli dâva istidalarını tetkik ile karara rapteyle-
mek hususatından ibarettir. Şu kadar ki bîr ilâmda hem cinayet ve hem 
cünha ve kabahate mütedair ahkâmı katiye mevcut olduğu halde bu 
kabil ilâmatın cünha ve kabahate müteferri olan cihatı dahi cinayet 
hakkındaki fıkaratı hükmi yetine tebaan Ceza Dairesince temyrzen tetkik 
olunur. 

No. Baalı l ı T e n i » Çi l i S«Mf« S a n 

Mahakimi nİMmiya teşk i l in hakkımda Kanuna Muvakkat 
Mehakimi ISiıamİT* Teşkilat Kanununun 4 tkotû faali mu»d 
dol) 
Mrhakim i Ni ıamİrr Teakl l i t Kanununun 4 Üncü faali mu 
addel lnta S inci u d d « l niwaddeletl 

1 4 335 

1 5 SSS 
1 S 9 9 1 
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fallı», 

inci maıiâci 

üncü [nalı mu 

iiıteü faili mu 

Tetkl lât ı Mehaklm Kanununun 49 uncu m a d d o i n r ilâve olu 
nan CAra 
T e a U l i Mehaklm Kanun» Muvakkatinin 31 
mu ad deleri 
TealtlUtı Mehaklm Kanunu Muvakkat İnin 4 
addelinin B İnel mtrfnVt muaddele»! 
T e r t l t l t ı Mehaklm Kanunu muvakkatinin 4 
addelînin 4 ve 5 İnel mev«dıiı mun'ldeleal 
Vllâyat tetkllâtı adliyesince icra olunacak tadilât hakkın 
da kanım 
Teaklli Mehaklm Kanununa mûıeyyet Kamın 
E d i m e TedHlStı Adliyeai hakkında Kanunu Muvakkat 
Taıdtkı 
Teşkilât yapılmamı» nlan vcr lerdc bidayet mehakimi âınıının 
Miretl intihan » e tâyinleri hakkında Kanunu Muvakkat 
Taadikı 
Edirne tetkllâtı adltveılne dair kanunu muvakkatin 2 nrf 
maddeainl muanVIil Kanunu Muvakkat 
Edirne tetkl lât ı adliyeaine mfıtedalr kanunu mııva'-'-nt ahkâ
mının miinaıİp «örülerek ılijer mahallerde de tatbiki hak
kında. Kanunu Muvakkat 
Teşkili Mehakim Kanununun 4 6 neı maddeainl tnnaddil 
Kanun 
Teşkili Mehaklm Kanunu Muvakkatinin 4 6 ncı maddenini 
tadil eden kanunu muvakkatin fliaaı hakkında Kararname 

Dittar 
T e r t i » Cilt 

R«4 Hl 
.Sahife S a r . 

1 fi fll 

1 7 1080 

1 e 136 
1 H 665 
2 1 665 
2 2 1 » 
2 S 7« 
2 fi °H7 
2 6 217 
S 8 276 
2 6 261 

2 S 262 
2 e 1376 
2 11 27« 

N o : 1 5 4 — Polis N i z a m n a m e s i 

5 rebiyülevvel 1325, 5 nisan 1323 

Polis veza-ifinin tarif ve taksimi 

Madde 1 — Polis emniyeti umumiyeyi muhafaza ve asayişin de
vam ve istikrarını temin vazifesiyle mükelleftir. 

Madde 2 — Polisin vezaifi umumiyesi (zabıtai idare) ve (zabıtai 
mülkiye) ve (zabıtai adliye) namlariyle üç kısımdır 

Madde 3 — Zabıtai idare memleketin muhaf&zai emniyet ve asa-
yişiyle beraber istirahati umumiyenin istihsali ve bilcümle ceraimin 
men'i vukuu zımnında idareten vaz ve ittihaz olunan kavaide tevfikan 
tedabiri Iâzimeyi icra ermektir. 

Madde 4 — Zabıtai mülkiye her türlü ceraimî siyasiyenin vukuunu 
men için ittihaz olunan tedabiri mahsusa?! inzıbatiyeyi ifa ile beraber 
buna sebep olabilecek eşhas ve ahvali mütemadiyen ve hafiyen tecessüs 
eylemektir. 

Madde 5 — Zabıtai adliye kavanini adliyede muharrer olduğu 
üzere ceraimi taharri ve faillerini derdest ile mütaallik oldukları ma-

hakime teslim etmektir. 
Madde 6 — Polisin sureti tertip ve tâyini kavaidi âtiyeye tabidir: 
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B İ R İ N C İ B A P 

Polisin sureti tertip ve teşkili ve silsile! meratip usulü 

/Madde 7 — Polis memurini mülkiyeden madudoJup mercii Zap
tiye Nezaretidir. 

Madde 8 — Polis serkoroiser ve ikinci komiser ve üçüncü komiser 
ve komiser muavini ve polis memuru namlariyle beş sınıfa münkasemdir. 

Madde 9 — ıDersaadet Polis İdaresi Beyoğlu ve Üsküdar Mutasar
rıflıkları ve İstanbul Polis Müdürlüğü namlariyle üç daireye ve bun
lar da mütaaddit polis merkezlerine ve her merkez polis mevkilerine 
ve polisler sureti istihdam itibariyle bölük üzerine müretteptir. 

Madde 10 — Polis bölükleri bir serkoroiser ve lüzumu kadar ikinci 
ve üçüncü komiserlerle komiser muavin ve polis memurlarından mü
teşekkildir. 

Madde İri— DersaadetVe ımevakıi ile beraber her polis merkezleri 
için bir bölük tertip olunacak fakat mutasarrıflıkça veya polis müdür
lüğünce görülecek lüzum ve ihtiyaca binaen b i r merkezden bazı komi
serlerin ve komiser muavinlerinin veyahut b i r milrtar polis memurunun 
bölüğüne irtibatı kalmak ve mevaddı müstacelede nakillerini icra ile 
beraber Zaptiye Nezaretine malûmat ita ve mevaddı gayri müstacelede 
evvelemirde Nezaretten istizan olunmak üzere muvakkaten diğer mer
kezde istihdamları caiz olacaktır. 

B i r merkezden diğer merkeze kaldırılacak serkomieerlerin kaydı 
da o yolda tashih edilecektir. 

Senkomiser bulundurulmasına muvakkaten lüzum görülmiyen bö
lük ve merkezlerde serkomiser vazifesini ifa etmek üzere Zaptiye Ne
zaretinin tensibiyle ikinci veya üçüncü komiser istihdamı caizdir. B i r 
daire veya vilâyet veyahut liva polis komiser ve komiser muavini ve 
polis memurlarının o daireye veya vilâyete veyahut livaya irtibatı kal
mak üzere indelifetiza muvakkaten diğer daireye ve vilâyete ve livaya 
tefrikiyle istihdamı ve daireleri dahilinde vesaifi kanjniyelerine mü* 
rettep ahval ve hususattan dolayı diğer daire veya vilâyet ve İ k a dâ
hiline giderek muvakkaten icrayı tahkikat etmeleri ve maznunların ahzü 
girifti emrinde takibat ve taharriyat icra eylemeleri caizdir. 

Madde 12 — Her vilâyet ve gayri mülhak liva polis idaresi b i r 
daire itibar olunacak ve vilâyat merkezlerinde birer polis müdüriyle 
lüzumu kadar komiser ve komiser muavini ve polis memuru ve elvİyei 
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gayri mül'hakada birer serkomiser ve lüzumu kadar komiser ve komiser 
muavin ve polis memuru ve mülhak livalarla kazalarda birer ve icab-
ederse daha ziyade komiserle lüzumu kadar komiser muavini ve polis 
memuru istihdam olunacaktır. 

Madde 13 — Vilâyetlerin ehemmiyeti mevkıiyeleriyle cesametlerine 
göre polis ımü diri yelleri üç sınıfa taksim olunacaktır. 

Madde 14 — Polis komiser ve komiser muavin ve polis memurları 
vezaifİ memurelerinden dolayı her biri mafevklerine karşı mesul ve ma
fevklerinden derecat üzerine alacakları evamiri infaz ve icra etmiye 
mecburdurlar. 

Madde 15 — Taşrada polisler vali ve mutasarrıf ve kayımakamların 
maiyet memurlarından madut olduklarından muamelâtı umumiyei zabıta 
hakkında onlara derhal itayı malûmat etmiye mecbur olmakla beraber 
mevaddı mühimme ve ahvali fevkalâdeden dolayı Zaptiye Nezaretine 
dahi ihbarı keyfiyetle mükelleftirler. 

Madde 16 — Polis komiseri bulunınıyan yerlerde komiser mua
vinlerinin en kıdemli ve iktidarlısı komiserin vekili ta'biisidir. 

Madde 17 — Polisler umuru memurelerinden gayri hizmetlerde is
tihdam olunamayacakları gibi muamelâtı zaibıta hakkımda âmirlerine 
itayı malûmat edeceklerdir. 

Madde 18 — Dersaadet'te Beyoğlu ve Üsküdar Mutasarnfhklariyle 
istanbul Pol is Müdürlüğünün maiyetlerinde serkomiserlerden olmak 
üzere birer reis ile serkomiser veya ikinci komiserlerden dörder azadan 
mürekkep birer polis meclisi bulunur. 

Madde 19 — Vilâyat ve elviyei gayri mülhaka merkezlerinde ke-
zalik komiserlerden İ>ir reis i le iki azadan mürekkep birer polis meclisi 
bulunur. 

Birinci fasıl 

Polisin usulü intihap ve tayini 
Madde 20 — Dersaadet'te polis komiser ve komiser muavini ve po

lis memuTİariyle polis müfettişlerinin intihabı Zaptiye Nazırııun riyaseti 
altında Beyoğlu ve Üsküdar Mutasarrıfları ve İstanbul Polis Müdürü 
ve Dersaadet İstinaf Müddeiumum'isiyle Zaptiye Nezareti erkânından iki' 
zattan mürekkep bir heyeti intihabiye tarafından icra olunur. 

Madde 21 — Heyeti intihabiye haftada b i r defa ve icabına göre 
daha ziyade Zaptive Nezareti Dairesinde in'ikat ederek intihap mua-
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melâtİyle İştigal eyler ve intihap ittihat veya ekseriyeti aranın husuliyle 
olur. 

Madde 22 — Polis silkine intihap ve tâyin edilmek için evvelâ te-
baai Devleti Aliyeden olmak saniyen yirmi beş yaşını ikmal etmiş ve 
kırk yaşını tecavüz etmemiş bulunmak salisen Türkçe okuyup yazması 
o l m a k r â b i a n ilel v e emrazdan salim olduğu etıbbaca bilmuayene tas
dik olunmak hâmisen cünha ve cinayetle (mahkûm olmayıp hüsnü ahlâk 
v e e t v a r a s h a b ı n d a n bulunmak meşruttur. 

Madde 23 — Dersaadette polise kayıt ve kabul olunmak arzusunda 
b u l u n a n l a r evvelemirde tercümeihalini mulazammın olacak bir hüs
nühal şahadetnamesiyle tezkerei osmaniyesini ve silki celili askeriden 
raüstebdel ise t e z k e r e i askeriyesini rapt ile b i r arzuhal tanzim ve Zap
tiye Nezaretine takdim ederek Nezareti Müşarünileyhaca arzuhal müs* 
tedanin mahalli ikameti hangi daire dâhilimde ise oramın mutasarrıflığına 
veya poüs müdiriyetine ve mutasarrıflık ve müdİriyetten de maiyetin
deki polis meclisine havale olunacak ve polis meclisince bittahlrik müs-
tedinin maddei s a b ı k a d a gösterilen şeraiti haiz olduğu ve hakikaten 
hüsnühal ashabından olup tevkifhanelerce mevkufiyeti bulunmadığı 
ve zabıta etıbbasına muayene ettirilerek İldi ve emrazdan salim olduğu 
tahakkuk eylediği halde keyfiyeti arzuhale tahrir ile hüsnühal şahadet
n a m e s i v e tezkerei O s m a n i y e v e askeriyesiyle tabip raporunu ve aşı şa
hadetnamesini rapt ile mutasarrıflığa veya polis müdürlüğüne ita' ve 
oralardan da evrakiyle beraber Zaptiye Nezaretine isra edilecektir. 

Madde 24 — Maddei sabıkada beyan olunan evrak ve müteferriatı 
Nezareti Müşarünileyha idare Komisyonunca bittetkik muamelâtı tah-
kİkıyede bir noksan bulunmadığı, anlaşıldığı ve müstedİnin mezkûr ko
misyon huzurunda bilimtiihan ehliyeti tebeyyün eylediği takdirde şe
raiti intibabiyenin mükemmeliyeti tasdik ve müstedilerden taşralı olan
la r veyahut evvelce taşrada bulunanlar hakkında icabederse mahalle
rinden alelûsul istilâmı keyfiyet olunduktan sonra bunların esamisi tarih 
sırasiyle bir defteri mahsusa kayıt ve kendileri polis silkine namzet 
addolunarak münhal vukuhuldukça defteri mezkûr evrakı mütflferriasiyle 
beraber heyeti intihafciyeye tevdi olunacajc ve heyetçe bunların içinde 
evvelâ yirmi sekizinci maddede gösterildiği üzere hakkı rüçhana nail 
olanlar ve badehu diğerleri sırasiyle açık bulunan polisliklere intihap 
ve tâyin ve tahlifleri icra edilerek işe başlattmlacaktır. 

Madde 25 — Vilâyet merkezlerinde vali muavini veya mektupçu-
lann riyaseti altında istinaf müddeiumumisi ve jandarma kumandanı 
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ve polis müdüründen ve liva merkezlerinde mutasarrıfların riyaseti al
tında .müddeiumumi muavini ve en b ü y ü k jandarma zabiti ve polis ko
miserinden mürekkep birer komisyon teşkil olunarak Dersaadet'te po
lislerin intihap ve tâyini hususunda Zaptiye Nezareti İdare Komisyo
nuna tâyin'olunan vesaif taşrada bu komisyonlar ve Dersaadet'te heyeti 
İMihabiyeye tevdi kılınan veaflif dahi taşralarda vilâyat ve elviye idare 
meclisleri marifetiyle İfa olunacaktır. 

Madde 26 — Yazılacak polisler merkezi vilâyette makamı vilâyete 
ve gayri mülhak veya mülhak livalarda oranın mutasarrıflığına bir ar
zuhal ita ve yirmi ü ç ü n c ü maddede gösterilen şahadetname ve tezkerei 
O s m a n i y e ve varsa tezkerei askeriyesini rabtedecek v e vilâyet veya mu
tasarrıf iyetten polis müdürlüğüne veya komiserliğine havale olunarak 
mahallî polis meclisince ve polis meclisi bulunmıyan yerlerde polis 
komiseri i ğince mevaddı sabıkada mufassal an beyan olunduğu veçhile 
tahkikatı lâzime bilİcra müstedinİn şeraiti matlubeyİ cami olduğu ve 
beledi tabibine muayene e t t i r i l e r e k ilel ve emrazdan salim bulunduğu 
anlaşıldığı ve komisyon huzurunda bilimtihan ehliyeti tebeyyün ettiği 
takdirde polis memuru olacakların vilâyatta valiler v e elvİyei gayri 
mülhakada mutasarrıflar tarafından memuriyetleri icra olunup i s i m l e r i 

mahsusen tutulacak deftere kaydolunmak i ç i n Zaptiye Nezaretine bil
dirilecek ve polis komiser ve muavini olacakların icrayı memuriyetlleri vi
lâyet ve gayri mülhak liva meclisi idaresinden ba mazbata Zaptiye 'Ne
zaretine iş'ar ve müstedi hakkında mülhak livaca muamele ve tahkikat 
icra olunmuşsa o liva meclisi idaresinden mazbata ile merbut olduğu 
vilâyete ve meclisi idarei vilâyetten de kezalik mazbata ile 'Nezareti Mü-
şariinileyhaya izhar ile beraber evrakı irrtihabiyeden yalnız tezkerei Os
maniye ve varsa tezkerei askeriyesi ashabına iade olunarak bunların 
sureti musaddakaları ve imtihan varakası ve şahadetname ve tabip ra
poru ve aşı şahadetnamesinin asılları mazbata ile leffen tisyar oluna
caktır. 

Madde 27 — Zaptiye Nezareti heyeti intihabiyesince maddei sa

bıkada beyan olunduğu üzere vilâyet veya livaca vâki olan intihap ve 

iş 'ar şeraiti nizamiyeye muvafık göründüğü halde tasdik ve aksi tak

dirde reddedilecektir. 

Madde 28 — Pol is yazılmak istiyenlerden silki celili askeride baş

çavuşluk ve çavuşluk ve bölük eminliğİ eylemiş olanlar ile Türkçe ki

tabetten maada elsinei ecnebiyeye aşina bulunanlar şeraiti sairei mep-



671 

buseyi dahi cami oldukları halde diğerlerine tercihan intihap ve tâyin 
olunurlar. 

Madde 29 — Dersaadet'te polis komiserliği veya komiser muavin
liği açıldıkta mensubolduğu mutasarrıflıkça veya polis müdürlüğünce 
idaresâ dâhilinde olmak üzere açılan polislik serkomiserlik veya ikinci 
komiserlik ise madunundaki sınıfta bulunan komiserlerin ve üçüncü 
sınıf komiserlik ise komiser muavinlerinin ve komiser muavinliği ise 
polis memurlarının ehliyet ve kıdem erbabından olanları yerlerine bit-
tefrik künyelerinin leffiyle Zaptiye 'Nezaretine h a tezkere iş/an keyfiyet 
olunarak heyeti intihahiyece işbu komiser veya komiser muavini ve
yahut polis memurlarının otuz ikinci maddede gösterilen şeraite tevfi
kan imtihanları bilicra en ziyade ibrazı ehliyet edenler intihap ve tâyin 
olunacaktır. 

Madde 30 — Vilâyat ve elviyede açılan komiserliğe orada müs
tahdem komiserlerden sınıfça' onun madununda bulunanların ve üçüncü 
sınıf komiserliği açıldığı halde komiser muavinlerinin ve komiser mua
vinliği münhal olursa polis memurlarının ehliyet ve kıdem erbabından 
olanları yerlerine bittefrik idare komisyonları huzurunda otuz ikinci 
maddede gösterilen şeraite tevfikan imtihanları icra ve mecalini idarece 
tetkikatı muktaziye ifa olunarak en ziyade ihrazı ehliyet edenler biti* 
habolunur. 

Madde 31 — iMaddei sabıka mucibince tefrik ve iş ar olunan ko
miserlerin ve komiser muavinlerinin evrakı imtihanıye ve intihabiye-
leriyle tercümeihal varakaları ba mazbata Zaptiye ^Nezaretine irsal ve 
heyeti intihabiyece tetkik edilerek muvafıkı usul ve kaide görüldüğü 
halde intihabı vâki tasdik olunur.. Aksi halde esbabı mucibesinin beya-
niyle reddedilmekle beraber Dersaadet ve taşradan in/İsal edipte bir 
gûna ilişikleri bulunmıyan ve cevazı istihdamlarına heyeti intihabiyec* 
karar verilenlerden münasip görülenler tâyin olunur. 

Madde 32 — Polis memur ve komiser muavin ve polis komiser
lerinin terfii sınıflarında Zaptiye Nezareti heyeti intihahiyesjnce b i r in-
tihapname tanzim ve reis ve âaa canibinden mührü zati i le tahtım olun
duktan sonra Zaptiye Nazırı tarafından balâsı bttyuntddu ile tasdik re 
muhasebece kaydı icra olunarak sahibine verilmek üzere intihapname 
tezkere veya tahriratı cevabiye ile mahalline irsal olunacaktır. 

Madde 33 — Polis komiserleri Polis ^izanınamesiyle ons müte-
ferri olan nizamettan ve Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun zahıtai 
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adliye kısmiyle Ceza Kanunnamei 'Hümayunundan imtihan olunacak
lardır. 

Madde 34 —- Vilâyat polis müdürleriyle elviyei gayri mülhaka 
polis serkomiserleri Zaptiye Nezareti heyeti intihabiyesince intihabolu-
nacak ve vilâyat ve elviyei gayri mülhakaca ahvali mahalliyeye vukuf
ları ve ehliyetleri 'bulunan komiserlerden vilâyat polis müdiriyetine veya 
elviyei gayri mülhaka polis komiserliğine tâyini inha olunanlar heyeti 
mezkûrece nazarı dikkate alınacaktır. 

Madde 35 — Maddei sabıka mucibince intİhabolunan vilâyat polis 
müdürlerinin memuriyetleri bilistizan serefsâdır oUacak İradei senSyei 
hazreti padişahi üzerine icra olunur. 

Madde 36 —• Polİs silkinde münhal vukubulmadıkça açıktan terfi 
icrası katiyen memnudur. 

Madde 37 — Polis memurlarının ik£ sene hizmetleri sebketmediği 
veyahut bazı azan mesruakrı sabit olmadıkça istifaları kabul olunmaz 

Madde 38 — Polis komiser ve komiser muavin ve polis memurları 
üç mahtan ziyade hapis cezasını müstelzim cünha ve alelıtlak cinayetle 
mahkûm oldukları takdirde polis silkinden ihraç olunacaklardır. 

Madde 39 — Polis komiser ve komiser muavin ve polis memur
larının isim ve şöhret ve memleketleriyle bölük ve numaraları ve tarihi 
duhul ve tâyinleri hakkında künye usulü üzere kayıt tutulacak ve polisin 
bilcümle muamelâtı hesabiye ve kuyudiyesinin mercii Zaptiye Nezareti 
Muhasebesi olacaktır. 

Madde 40 —> Yalnız komiserler ile komiser muavinlerinden tercü-
meihal varakası ahiz ve tesoil edileceği gibi komiserlerin ve komiser 
muavinlerinin ve polis (memurlarının tekaütleri de Mülkiye Tekaüt Ni
zamnamesine tevfikan icra olunacaktır. 

tkinci faaıl 

Polisin levazımat ve muhassasatı 

Madde 41 — Polis komiser ve komiser muavin ve polis memur
larına tarafı Devletten usulü veçhile elbisei resmiye verilir. Memurini 
mumaileyhim verilecek elbiseyi hüsnüistimal etmiye ve elbisenin miadı 
hitam bulmaksızın bunlardan infisali vukubulanlar elbiseyi aynen iade 
eylemiye mecburdur. 

Madde 42 — PöliB komiser ve komiser muavin ve polis memur
ları kendilerine tarafı Devletten verilecek meç ve rovelver ve fişenk gibi 
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esiiha ve eşyayı muhafaza ve hüsnüistunal etmiye ve infisaj ederlerse 
aynen iade eylemiye mecburdur. 

Madde 43 — Polis merkez ve mevkileri için tarafı Devletten icabı 
kadar levazımı kırtasiye ve ihrakıye ve gaz ve mefruşat verilecektir. 

Madde 44 — Polis komiser ve memurlarından ifayı vazife esna
sında hastalanan veya madrup ve mecruh olarak muhtacı tedavi bulu
nanlar mensubolduğu merkez komiseri tarafından verilecek müzekkere 
üzerine berayı tedavi hanesine veyahut beledi veya askeri hastanesine 
irsal olunur. Orada kendi hanesi veya hastane bulunmazsa bir mahalli 
mahsusta beledi tabibine tedavi ettirilerek mualece bedeli tertibi mah
susundan verilir. 

Madde 45 — Polis komiser ve memurlarından indelicap memuren 
bir mahalle izam olunacaklara kasaba ve memleket haricinden itibaren 
memurini mülkiye harcırah kararnamesine tevfikan harcırah verilir. 

Madde 46 — Polis komiser ve memurlarından mesalihi zatiye zım
nında mezunen bir mahalle azimet edeceklere Memurini Mülkiye Har
cırah Kararnamesine tevfikan maaş verilir. 

Madde 47 — Polis komiser ve memurlarından müddeti mezuniyet
lerini bı'Iâ mazeret tecavüz ettirerek mahalli memuriyetine avdet etmi-
yenlere inkızayı müddetten, itibaren müstafi nazariyle bakılır. Tecavüzü 
müddetin azar ve esbabı meşruaya müstenit olduğunu inkızayı müddeti 
mezuniyetinden mukaddem bilmüracaa evrakı resmiye ile ispat edenler 
bu muameleden istisna edilirlerse de müddetin inkızasiyle avdet tarihi 
arasındaki müddet maaşını alamayıp maaşa tarihi avdetlerinden itibaren 
müstahak olurlar. 

İ K İ N C İ B A P 

P o l i s i n vezaifi u m u m î y e s i 

B i r i n c i fası l 

Polisin ifayı vazifedeki hukuk ve salâhiyeti 

Madde 48 — Polisler vezaifi kanuniye ve nizamiyeleri dairesinde 
icra edecekleri tembihat ve ihtaratı isga etmiyenleri menedecek ve mu
halefette ısrar edenler hakkında muamelei kanuniye icra kılınmak üzere 
usulü dairesinde merciine müracaat etmekle beraber ledelicap derdest 
edebilecektir. 

T. 1 C. 8 F. 43 
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Medde 49 — Polisler sıfatı resmiyeleriyle ifayı vazife eyledikleri 
esnada kendilerine 'teşhir ve istimali silâh eden eşhasa karşı Ceza Kanun-
named Hümayununun yüz seksen dokuzuncu maddesinde gösterildiği veç-
Ihiile mukaheleten istimali silâh etmek hukuk ve salâhiyetini haizdirler. 

Madde 50 — Polisler vazifeler İnce müstakil ve jandarma ve hini 
iktizada asakiri nizamiye sınıfları bunlara muavenetle mükelleftir. B i 
naenaleyh polisler vezaifi memurelerine mürettep mevaddın rüyet ve 
temşiyetinde ledelhace jandarmanın ve indeliktiza usul ve kaidesine tev
fikan asakiri nizamiyenin muavenetine müracaat edecektir. 

Madde 51 — Polisin meşgul olduğu ve yetişemediği zamanda ve
yahut bulunmadığı mahalde rütbesi mülâzimden aşağı olmıyan jandar
ma zabıtanı işbu nizamname ile tâyin olunan polis vezaifini icra ede
ceklerdir. 

Madde 52 — Polisler mezun oldukları veya dairei memuriyeti ha
ricinde bulundukları vakitlerde dahi müdahaleleri icabeden ahvale te
sadüf ettikleri halde İfayı vazifeye mecburdur. 

İkinci fasıl 

BrRİİNGÎ K I S I M 

Polis merakiz ve mevakıi idareleri muamelâtı 

Madde 53 — Her merkez komiseri dâhili dairei memuriyetinde hu
kuku saltanatı seniyeye ve kavanin ve kavaidi zabıtaya mugayir hiç bir 
hal ve hareket vukua gelmemesi için her türlü takayyüdat ve tedaJbîri ka-
nuniyeyi ittihaz ve İcra ve ahvali fevkalâde hissolunduğu takdirde derhal 
tedabiri maniai kaviye İfa etmekle beraber mafevkinden verilecek eva-
rnir ve talimata tevfikı muameleye itina eyliyecektir. 

Madde 54 —• Komiser idarelerinde müstahdem polis 'memurlarına 
iktidar ve istidatlarına ve icabı İnzibata göre vaaife tevdi ve her birine 
işbu nizamname ile muayyen olan ve umuru inzibatiyece muktazi gö
rünen muamelâtı tefhim ederek ve içaibederse maiyeti memurlarından 
bazılarını sureti daime veya muvakkatede sivil gezdirerek cümlesinin 
vazifelerini hüsnü ifa etmeleri emrinde aleddevam nezaret ve dikkat 
edecek ve hiç bir polis memurunun vazifesini terk veya ihmal veya 
suiistimal etmesine meydan vermiyecektir. 

Madde 55 — Komiser dâhili dairei memuriyetlerinde asayiş ve in

zibatı mahalliye ait her türlü ahval ve vufcualtttan vaktü zamaniyle ha-
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berdar olarak icabeden muamele ve tedabiri ifa ve keyfiyeti merciine de 
derhal imba etmekle beraber ahvali mühimme ve müstacelede Dersaa-
det'te Zaptiye Nezaretine ve taşrada vali ve mutasarrıf ve kaymakamlara 
drfhi hemen beyanı keyfiyet eyf ivecek lerdir. 

Madde 56 — Her merkez ve mevkide muamelât ve vukuatı umu-
miyei zabıta mahallî komiserlerinin nezaret ve mesuliyeti altında ola
rak muntazaman ve müteselsilen kayıt ve tahrir edilecek ve bu suretle 
tertibedilecek defatirin mahallî rû'esayı memurini mülkİyesiyle memu
rini zabıtadan ve indeliktiza talep vukuunda mahakim ve memurini ad
liyeden gayrısma iraesi c a k olaanıyacaktır. 

Madde 57 — Cinayetle mahkûm olanlar ile cerh ve sirkat ve do
landırıcılık ve memurini 'Devleti AJiyeye muha.'efet ve ademi itaat ve 
•hakaret gibi e f a l i memnua mükerrirleri ve ahvali siyasİyeden dolayı 
şüpheli görünenler ve erbabı ceraimi İhfa cürmü ile maihkûm olanların 
merakiz ve mevakİce kayı t lan tutulacak ve bunlardan ceraimi siyasİ
yeden dolayı mahkûm olanlar ile şüpheli görünenlerin aleddevam ah
val ve harekâtı tarassut ve tecessüs edilecektir. 

'Madde 56 — Ceraimden dolayı polisler tarafından derdest donacak 
eşhasın üzerinde zuhur edecek akçe ve evrak ve esliha septi defter edilip 
alındıktan sonra kendisiyle beraber mahfuzen merciine 'gönderilecektir. 

Madde 59 — Merakiz polis memurları idarelerinde bulunan çama
şırcı ve lekeci ve çilingir ve demirci ve emsali esnafın muannelâtından 
daima haberdar olarak bunlara kanlı veya halleriyle mütenasip olmı-
yacak surette elbise verenleri ve aynen anahtar ve kilit ve sirkate âlet 
olur sair emsali edevat veya resimlerini İrae ile mislini yaptırmak isti-
yenleri ihbar etmesi lüzumunu ihtar edecek ve her suretle alacağı ma* 
lûmatı derhal merciine bildirecektir. Esnafı merkumeden bu baptaki 
tembihat hilâfına hareket edenler hakkında muamelei lâzimei kanuniye 
icra olunacaktır. 

Madde 60 — Mahalle ve çarşı ve köy bekçileri bir fiilin vukuuna 
meydan vermemek ve cürmümeşhut vukuunda faalini derdest ve asarı 
cürmü muhafaza etmek vazİfeleriyle mükellef oldukları cihetle hini in
tihaplarında hüsnü siret ve ahlâk ashabından olmalanna itina ve dik
katle beraber bunların gece ve gündüz hüsnü ifayı vazife etmeleri em
rinde polis komiser ve komiser muavini ve polis memurlan tarafından 
aleddevam nezaret olunacak ve inzibata taallûk edecek ahvalden dolayı 
mahsusa! ve mesmuat ve meşhudatı vakıalarını daima merkez veya mev-
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ki komiserlerine haber vermeleri ve her bir h-ususatı zabıtada muavenet 
ve teshilâtı lâzimeyi icra etmeleri için bekçiler mecbur tutulacak ve 
vezaİfi ;nezkûıe.ıin İfasında kusuru görülen bekçiler birincisinde tembih 
ve ihtar ve ikincisinde tekdir ve üçüncüsünde derhal bekçilikten ihraç 
edilecektir. 

Madde Öl — Merkez polis memurları dairei memuriyetleri dahi
linde harik zuhurunda bir taraftan sürati mümküne ile keyfiyeti tulum
ba merkezlerine ihbar ve sn tedariki esbabını istihzar edecek ve diğer 
cihetten mahalli harİkte tahlis ve muhafaza! nüfus ve mala dikkatle 
musap olanları münasip mahallere iskân eyliyecek ve harikın sebebi zu
hurunu ve zayi olmuş eşya varsa onları meydana çıkarmıya müsaraat 
edecektir. 

Madde 62 — Merakiz ve mevaki dahillerinde temini inzibat için 
nokla ve devriyeler tertip ve burnun için lüzumu kadar polis memurları 
ifraz edilecek ve bunların miktar ve esamisiyle her birinin vazifeleri ev-
katını ve sure1:i harekâtını nispeti mütesaviye kaidesine tevfikan merkez 
komiseri tâyin eyliyeeektir. 

Madde 63 — 'Noktalar mahallerinin kalabalığı ve ehemmiyeti iti
bariyle münasip mahallerde bulundurulacak ve devriyeler de mahâli 
mua>yenede geştügüzar ettirilecektir. 

iMadde 64 — Dersaadet ile sahil olan mahallerde müvaredatı bah
riyeyi nazarı takyit altında bulundurmak ve eşhas ve eczayı mıızırra 
ve e.=lİhai memnua duhulüne ve sair gûna kaçakçılık vukuuna meydan 
vermemek üzere bahren lüzumu kadar polis devriyeleri gezdirilecektir. 

Madde 65 — Nokta ve devriyeye ve sair vezaife memur olacak po
lis nöbet ve hizmetini ikmal etse bile yerine gelecek mrmur gelmeksizin 
hiç bir suretle mahalli memuriyetinden infikâk edemiyecek ve istirahat 
zamanını ötede beride geçİrmeyip mensubolduğu merkez ve mevki da
hilinde bulunacaktır. 

Madde 66 — Polisler daima elbİsei resmi yel erin i lâbis ve eslihai 
emiriyeyi hâmil olacak ve âmirleri tarafından görülecek lüzum üzerine 
sureti muvakkate veya daimede sivil gezdiri'lmedikçe hiç bir polis sivil 
gezmiyecektir ve sivil gezdirilen memurlara âmirleri tarafından mührü 
resmî ile mühürlü bir varaka verilecek ve icabettikçe bu varakayı irae 
edebilecektir. Fakat kendisinin memur olduğunu bildirmemiye itina ve 
dikkat edecek ve üzerinde memur olduğuna dair alâmeti farika bulun
du rmıyacaktır. 
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Madde 67 — Polis komiser ve komiser muavin ve polis memur
larına hanelerine gitmek ve umuru zatiyelerini görmek üzere haftada 
yirmi dört saati tecavüz etmemek üzere merkez serkomiseri tarafından 
mezuniyet ita olunabilecek ve mezuniyetlerini havi âmirleri tarafından 
yedlerine bir pusula verilecektir. 

Pol is ler evkatı sairede gece ve gündüz dairei memuriyetlerinden 
infikâk edemiyecektir 

Madde 66 — Polis komiser ve komiser muavin ve polis memur
ları kimse hakkında bir 'gûna suimuamelede bulunamıyacaklardır. 

Madde 6*9 — Merkez komiserleri yevmi mezuniyetlerinde âmirle
rinden maddei sabıkada (gösterildiği veçhile istihsali ruhsatla gidebilecek 
ve madunundaki sınıf komiserlerinden en ehliyetlisini yerlerine tevkil 
eyliyeoeklerdir. 

Mazereti meşruası tebeyyün eyliyenlere mazeretlerinin derecesine 
göre âmiri tarafından mezuniyet verilebilir. 

Madde 70 — B i r komiser veya komiser muavininin veya polis mü
fettiş ve memurunun hüsnü ifayı vazifece kusur ve tekâsülü görüldüğü 
halde tahkikatı muktaziye bilicra tebeyyün edecek kusur ve tekâsülün 
derecesini mübeyyin tanzim olunacak zabıt varakası üzerine o misillû 
komiser ve komiser muavini ve polis memuru ve polis müfettişi men-
subolduğu mutasarrıflık veya vilâyet tarafından icabına göre revbih ve 
tekdir olunarak keyfiyet Zaptiye Nezaretine iş*ar olunur. Ve ledelioap 
tenzili sınıf ve tardlarına ait muameleye tevessül edilir ve eğer bu ku
sur ve tekâsü'l 'Devletçe bîr mazarratı müstelzim olmuşsa hemen bittevkîf 
tahtı muhakmeye alınır. 

Madde 71 — Polis komiser ve komiser muavin ve polis memur

larının işret etmeleri ve kahvehane ve gazino ve emsali mahallerde otur

maları ve tavla ve iskambil gibi şeylerle iştigal eylemeleri ve haysiyeti 

memuriyetlerini ihlâl edecek harekâtı lâubaliyaneye tasaddi eylemeleri 

ve meçsiz ve göğsü açık dolaşmaları ve nokta mahallerinde ve devriye 

ve kol hizmetlerinde ve sair vezaİfi resmiyenin ifası esnasında sigara 

içmek ve taam etmek ve ötede beride otuıjmak ve bilâ lüzum şunun bu

nun, ile konuşmak gibi hal ve harekette bulunmaları ve bir mazereti 

meşruası olup da âmirlerinden ruhsat almadıkça vazifeleri başından 

ayrılmaları katiyen gayri caiz olup aksi belde yüz ell i sekizinci mad

dede 'gösterildiği üzere haklarında muamele icra kılınacaktır. 
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İKİNCİ K I S I M 

Zabıtai idare vezaifi 

Madde 72 — Polis memurları idareIerindeki han ve otel ve apart
man ve pansiyon ve bostan ve değirmen ve fırın ve fabrika gibi amele 
ve bekâr makarri olan yerler ve ateş istimal olunan mahalleri usul ve 
kavaidi mahsusasına tevfikan teftiş ve muayene eyliyecek ve bu gibi 
mahallerde ikamet ve beytutet edenlerin isim ve şöhret ve tâbiiyet sı
fatlarını merkezdeki defteri mahsusuna! dercedilmek üzere nezdinde bu
lunduracağı cüzdanına kaydedecektir. 

Madde 73 — Maddei sabıkada beyan olunan mahallere gelecek 
olanların evrakı müruriye ve saireyi hâmil olup olmadıklarını ve ne 
maksatla geldiklerini ve ne işle iştigal eyliyeceklerini velhasıl her bi
rinin hüviyeti sahihasiyJe hal ve şanını polis memurları sureti müna-
sibede biletraf tahkik edecek ve o gibi mahallerde işsiz ve güçsüz ve 
serseri olanlarla hüviyeti sahihası anlaşılmıyan veyahut şüpheli ve 
mazannei sü görülen eşhası derhal tarassut altına alarak mafevkine tah
riren bildirecektir. 

Madde 74 — Kahvehane ve gazino ve kıraathane ve hamam ve 
meyhane gibi mahallerde çalışanlardan başka eşhasın beytutet etmesine 
müsaade ol un mı yapaktır. 

Madde 75 — Han ve otel küşadedecek ve hanesinin odalarını baş
ka başka kiraya verecek olanlar evvelemirde polis idaresine malûmat 
ita edecek ve han ve otel ve misafirhanenin kapısına Türkçe bir levha 
talik eyliyeceği gibi misafirinin isim ve şöhret ve tâbiiyet ve sıfatlarını 
kayıt için defter tutacak ve bu defteri talep vukuunda ve misafirlerinin 
evrakı müruriyelerini nihayet yirmi dört saat zarfında polis memur
larına ibraz ve irae eyliyecektir. 

Madde 76 — Han ve otel ve sair emsali mahallere mazanneisü ta
kımından eşhas gelecek olursa bu mahalleri idare eden sahip veya müs-
tecirlerİ derhal polis merkezine bildirmiye mecbur olacak ve bu gibi 
eşhası bilerek polise vaktiyle ihbar etmiyen han ve otel ve emsalinin 
sahip veya müstecirleri haklarında muamelei kanuniye icra kılınacaktır. 

Madde 77 — Seyyahine tercümanlık etmek istiyenler ile otel ve 
misafirhaneleri idare eden ve müstecirleri tarafından o suretle tercü
manlık etmek üzere irae olunan kimseler canibi belediyeden şahadet
name almadıkça tercümanlık etmekten menedilecektir. 
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Madde 78 — Berren ve badiren gelen ve giden bilcümle yolcuların 
evrakı müruriyeleri deniz salon ve iskelelerinde ve şimendifer mevkif-
lerinde ve sair icabeden mahallerde polisçe muayene ve tetkik ile tez
kere ve pasaportsuz veyahut tezkere ve pasaportu kayıtsız olarak gele
cek olan yolcular hakkında muamelei nizamiye icra olunacağı gibi ber
ren ve bahren mevakii lâzime nezaret ve tarassut altında tutularak su
reti hafiyede bir kimsenin duhul veya firarına veya eczayı nariye ve 
esJiha ve evrak ve eşyayı muzırra ve meranua kaçırılmasına meydan ve-
ri'lmiyecek ve böyle b i r bale tasaddi edenler olursa hemen derdest edi
lecek ve gümrüklerden bilâ muayene eşya çıkarıldığı veya kaçırıldığı 
görülürse men olunacaktır. 

Madde 79 — Derunu şehirde sıfat ve mezuniyeti Tesmiyeleri ol
maksızın her nevi silâh taşıyanlar menoluuacak ve taşıdıkları silâh es-
Khai memnuadan ise ahiz ve müsadere edilecektir. 

Madde 80 — Adab ve ahlâkı umumiyeye mugayir her nevi ef'al 
ve ahval menoloınacaktır. 

Alelıtlak kumarhaneler ve nisamı mahsusuna muvafık ve zabıtaca 
mahzurdan salim ol mı yan meyhanelerle umumhaneler ve ruhsatı res
in i yesiz tertip ve küşadolunan piyango ve ona mümasil her nevi mua
melât usulü dairesinde menedilecek ve mahallât dahilinde ve maabit 
ve mekâtip ve mekabİr civarında umumhane açılmasına katiyen meydan 
verilmiyecek ve açılmış olduğu görülürse seddolun a çaktır. 

Madde 81 — Sarhoş olup sokaklarda düşen ve halkın huzur ve 
rahatını selbedecek halata tasaddi eden eşhas tutulup merkeze götürü
lerek ve üzerlerinde bulunan şeyler septi defter edilerek hareketleri 
sarhoşluk derecesinde kalmış ise ayılıncıya kadar alıkonulup bir daha 
öyle bir halde bulunmaması için zabıtaca muktazi muamele icra kıl ı
nacaktır. 

Madde 82 — Genç kimseleri işret ve mugayiri âdap ve ahlâk ef 'eJe 
teşvik ve sevkedenler ve meyhanecilerden bu gibilere işret verenler 
men ile haklarında muamelei kanuniye icrasına tevessül olunacak ve 
öyle gençlerin ellerinde hallerine nispet olunamıyaoak derecede kıy
mettar eşya bulunanlar veya ziyade sarfiyat edenlerin ahvali ve sureti 
maişet ve İdareleri tahkik olunarak velilerine ihbarı keyfiyet edilecektir. 

Madde 83 — Meyhanelerin evkatı -muayyenesinde kapanmasına dik
kat edilecek ve hilafı tembih harekette bulunan meyhaneciler hakkında 
muamelei muktaziyei kanuniye icra olunacaktır. 
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Madde ö l — Polis memurları mesirelerde ve İskele ve köprü gibi 
ımemerrî nâs olan mahallerde ve tiyatro ve şimendifer mevkifi gibi umu
ma mahsus olan yerlerde bulunarak muhafazai asayişe ve halkın temini 
istirahatine dikkat edecekleri gibi yankesici ve serseri ve alelıtlak sa
bıkalı eşhasın kâffei harekâtını takip ile şüpheli bir hallerini gördük
leri anda derdest eyliyeceklerdir. 

Madde 85 — Sunufu ahali ve sekeneden birinin ırz ve can ve malı 
aleyhine bir tecavüz veya tasallut teşebbüsü hissolunduğu takdirde te-
dabiri maniaî seriayı ittihaz ve İcra eylemek polisin cümlei vezaifin
dendir. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 

Zabıtai mülkiye ve ı>ezaifi 

Madde 86 — Polis memurları evvelâ hukuku mukaddese! hazretİ 
padişahiye ve menafii Hükümeti seniyeye mugayir ahval vukuuna mey
dan vermiyecek ve saniyen dâhili memlekette eşhası muzırra bulunup 
bulunmadığını salisen memaliki sairede bulunan erbabı fesat ile mü-
nasebatta bulunanlar olup olmadığını râibian ihlâli asayiş edebilecek 
bir gûna teşebbüsat bulunup bulunmadığını hâmİsen eczayı nâriye ve 
eslİha ve evrak ve eşyayı memnua ve muzırra celp ve ithal veya tertip 
ve imal ile meşgul bir kimse olup olmadığını aleddevam taharri ve te
cessüs ederek bu gibi ahvale teşebbüs eyledikleri tahakkuk edenleri 
derdest eyliyecektir. 

Madde 87 — Polis memurları hukuk ve kavanin ve nizamatı sal
tanatı seniyeye münafi ve tahdişi ezhanı mucip her türlü neşriyat ve ili 
kaat ve ahval ve harakâtı men ile mütecasirlerini ahzü girift edecek ve 
memnu olan cemiyetleri dağıtmakla beraber bunda bir suiniyet ve mak
sat olduğu tahakkuk eylediği takdirde içtima edenleri derdest eyliye
cektir. 

Madde 88 — Pollis memurları her nevi evrak ve kulüp ve resaili 
muzırra ve memnuayı tecessüs ve mevlitlerini tahkik ile beraber bu 
bapta şüphe ettikleri ahval ve eşhas hakkında da tahkikata müsaraat 
edecek ve tesadüf edecekleri evrak ve kütülbü memnuayı zapt ederde mua
melâtı mütebakiyesini ifa eyliyeceklerdir. 

»Matbaa ve kütüpanelerin dahi zabıtaca teftişi mücazdır. 

Madde 89 — Polis memurları emniyeti dâhiliye ve hariciyeyi mu
hil olacak her gûna teşebbüsat ve ahval hakkındaki mahsusat ve mes-
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muat üzerine lâzımgelecek tedabİri derhal İttihaz ve ifa ile beraber o 
anda âmirine de itayı malûmat eyliyecektİr. 

DÖRDÜNCÜ K I S I M 

Zabıtai adliye ve vezaifi 

Madde 90 — Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun zabıtai adliye 
ve onun memurini icraiyesine dair olan babı evvelinin mevaddı mah-
susası ahkâmına tevfikan polis komiserleri kâffeİ ceraimi taharri ve 
delâilini cem ve zapt ile mütecasirlerini tutup ciheti adliyeye teslim et-
mive memurdur. 

Madde 91 — Polis komiserleri maddei sabıka veçhile muttali ol
dukları ef'ali cürmiyenin mahal ve zamanı vukuunu ve cürüm İle mü
tecasirinin tâyinine medar olacak kâffeİ delâil ve emaratı şâmil olmak 
üzere derhal ve mükemmelen bİT zabıt varakası tanzim edecektir. 

Madde 92 — Komiserler dairei memuriyetleri dâhilinde vukuage-
len ceraim hakkındaki ihbara* ve şikâyatı Usulü Muhakematı Cezaiye 
Kanununun mevaddı mahsusası mucibince kabul ederek merciine isal 
eyliyecektİr. 

Madde 93 — Komiserler müracaat vukuu üzerine Usulü Muhake
matı Cezaiye Kanununun mevaddı mahsusası tarifatı dairesinde tanzim 
edecekleri ihbar ve şikâyetnamelerin bir suretini talebi halinde muhbir 
veya müştekiye veya vekillerine de ita edecek ve muhbir veya müşte
kinin hüviyetini tahkik ve zapteyliyecektîr. 

Madde 94 — Ceraimi meşhudfede müddeiumumi veya müstantiğin 
mahalli cürme vüruduna kadar polis komiser ve memurları Usulü Mu
hakematı Cezaiye Kanununun babı evvelinin kısmı sanisinde münderiç 
mevat ahkâmına tevfikan derhal mevkii cürme azimetle ol'baptaki ta-
rifatı kanuniye dairesinde tahkikat ve muamelâta müsaraat edecek ve 
vak'amn icabına göre istüshabedecegi memurları vazifeye tahsis ve is
tihdam ile orada asayişe ait muameleyi ve cürüm ile asarının tâyin ve 
istihsali ve mütecasirinin derdest edilmesine müteallik olan vezaifi sai-
rei kanuniyeyi temin edecektir. 

Madde 95 — Maddei sabıka mucibince polis komiserlerinin ifasına 
sûru ettikleri tahkikat ve muamelât esnasında müddeiumumi ve müs-
tantikten biri mevkii cürme vürut eyledikte müddeiumumi veya müs-
tantik tarafından edilecek lensip dairesinde hareket eyliyeceklerdİr. 
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Madde 96 — ıBir cürmün faili hini vak'ada derdest olunamadığı 
takdirde ciirmün vukubulduğu mahallin polis komiserleri tarafından 
maznunun evsaf ve eşkaliyle derdesti hususu bulunabileceği merakize 
is 'ar edileceği gibi diğer cihetten dahi sureti mahsusada tertibolunacaık 
memurlar marifetiyle taharriyata iptidar olunacaktır. 

Madde 97 — Cünha ve cinayet cürümlerinde Dersaadet'te Zaptiye 
Nazırı ve mutasarrıflar i le polis müdürü ve vilâyatı şahanede vali ile 
polis müdürü ve mutasarrıf ve kaymakamlar tarafından verilecek eva-
mir ve ceraimi meşhude ve sairede müddeiumumi ile müstantiğin tah
riren vukubulacak talebi üzerine polis komiserleri ceraimi mezkûre 
maznunlarının mesken ve ikametgâhlarına usul ve kavaidi mevzuası 
dairesinde duhul ile cürmün delâil ve asarım elde etmek İçin icrayı 
taharriyata ve davet ve istimdat gibi fevkalâdeliği 'tazammun edecek ah
valde dahi bu hakkı istimale salâhiyettardırlar. 

Madde 98 — Zabıtai adliye vezaifİni ifa edecek polisler muhafazaî 
hayatları bazı müdavatı âcileye mütevakkıf olan mecruhinin muhtaç 
oldukları tedaviyi icrayı tahkikat vesilesiyle tehir etmiyeceklerdir. 

Madde 99 — Şikâyetnamenin vücudiyle takibi icabeden ve Ceza 
Kanunnamei Hümayununun iki yüz ve iki yüz birinci maddeleri ilâ
vesiyle iki yüz on dördüncü maddesinde tasrih edilen ahvalden dolayı 
alâkadar tarafından ba istidaname şikâyet vukubulmadıkça polis me
murları tarafından müdahale edilmiyecektir, 

Şu ahval Alâmeti Far ika Nizaranamesiyle Zabıtai Saydiye Nizam
namesinin kırk yedinci maddesi ve ihtira Beratı Kanununun kırk seki* 
zinci maddesi ahkâmı hakkında da caridir. 

Madde 100 — Polis komiser ve memurları mevaddı sabıkada tav
zih edilen muamelâta müteferri hususatı dahi Usulü Muhakematı Ce
zaiye Kanununun mevaddı mahsusasına tevfikan ifa edeceklerdir. 

Madde 101 — Polis komiserlerinin gaybubetinde zabıtai adliye va
zifesi komiser muavini ve onun da gıyabında polis memurlarının eh
liyet ve kıdemlisi tarafından vekâleten ifa olunur. 

BEŞİNCİ K I S I M 

Mevaddı şettâ 

Madde 102 — Polis kanunen salâhiyettar olan mahakim ve devar 
irden tahriren tebliğ ve ita olunacak mukarrerat ve evamiri usul ve 
kavaidi mevzuası dairesinde tenfiz ve İcra eyliyecektir. 
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Madde 103 — Ebniye inşaatında ve bağ ve bahçe imalâtında ve 
çiftliklerde istihdam kılman dülger ve rençber ve çiftçi misillû amele
den maada nizamı mucibince Dersaadet'te Şehremanetiyle Zaptiye Ne
zaretine ve taşralarda mahall î hükümetlerine müracaatla mezuniyet is
tihsal edilmeksizin her ne iş için olursa olsun amele namiyle ve namı 
diğerle adam tahriri menedilecektir. Mezuniyet istihsali için müracaat 
edenlerin ahvali ve istihdamlarına lüzum gösterdikleri eşhasın adediyle 
tâbiiyet ve hüviyetleri hakkında tahkikatı Iâzime bilicra olveçhile adam 
tahrir ve istihdamına lüzum olduğu anlaşılır ve mahzurdan salim gö
rülürse beledi ve zabıtanın tahtı nezaretinde olarak ruhsat verilir. 

Madde 104 — Umuru hayriye için usulüne tevfikan müsaadei mah
susa istihsal olunmadıkça bilet tab'iyle iane celp ve cem'i menedilecektir. 

Madde 105 — Ruhsatı resmiye istihsal olunmadıkça mektep küşa-
dma meydan verilmiyecek ve ruhsatsız açılmış mektep bulunursa mua-
melei muktaziye icra edilmek üzere derhal merciine malûmat verile
cektir. 

Madde '106 — Nizamnamei mahsusu mucibince memnu olan üserayı 
zenciye bey ve şira ve ithali ve imrar ve ihracı polisçe dikkati müte
madiye altında bulundurulacak ve ahvali mesrude mütecasirleri tutulup 
müteallik oldukları mahakime teslim olunacakları gibi üserayı zenci
ye de yedlerine ıtıkname verilmek üzere mahakime tevdi olunacaklardır. 

Madde 107 — Dersaadet'te Ìstanbul ve Beyoğlu ve Üsküdar Polis 
Dairelerinden her bir i kendi dairesi dâhilinde Darülaceze Nizamname
sinin on dördüncü ve on yedinci ve tese'ülün men'i hakkındaki nizam
namenin sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde muayyen usule tevfikan 
tese'ülün men'iyle mükelleftir. 

Madde 108 — İşe güce muktedir olduğu halde teseül edenler bir 
iş ile iştigal etmek üzere teminata raptedilecek ve yine bir iş tutmaktan 
imtina ettikleri görülürse haklarında serseri muamelesi ifa olunmak 
üzere mahkemeye tevdi olunacaktır. 

Madde 109 — Hiç b i r kâr ve kisp ile -meşgul oimsyan ve daimî 
ikametgâhı bulunmamakla beraber taayyüş ve idarelerini vesaiti meş-
rua ile istihsal eylemekte olduklarını ispat edemeyip şurada burada 
gezmekte bulunan eşhas serseri ve meçhulülehval addolunur. 

Madde 110 — Maddei sabıkada beyan olunan serseri makulesinden 
başka evvelâ alelûmum cinayat ve alelhusus kat'ı tarik ve sirkat ve gasp 
ve yankesicilik ve sâriklere yataklık ve dolandırıcılık ceraimiyle bir 
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veya bir kaç defa mahkûm olanlar ve saniyen zaptiye nezareti altında 
bulunanlar mezanneİsü 'takımından addolunur. 

'Madde l'll — îhbar üzerine serseri addolunan eşhas mahakime tes* 
Hm olunmazdan evvel zabıta tarafından celbolunarak ihharatı vakıa ve 
tahkikatı sairederv bu halleri makrunu sıhhat olduğu anlaşıldıkta tâyin 
olunacak müddet zarfında bir kâr ve kisbe mübaşeret eylemeleri ve bunu 
gelip zabıtaya haber vermeleri ve bu esnada dahi Hükümete haber ver
meksizin bulundukları mahalleri terketmemeleri lâzım geleceği ne dair 
evvelemirde kendilerine tembihat icra olunacak ve keyfiyeti temlbih tu
tulacak zabıtnameye derç ve işaret kılınacaktır. 

Madde 112 — Maddei sabıkadaki tembihata riayet etmeyip müd
deti muayyenesi zarfında bir işe haşlamış olduklarını zabıtaya beyan 
ve temin edemiyenJer veyahut botbehot bulundukları mahalli terkeden-
ler zabıtaca derdest olunarak mahakimi cezaiyeye teslim olunacaktır. 

Madde 113 — Kat'ı tarik ve sirkat ve yankesicilik gibi ceraimi sa
bıkalarından dolayı ımezanneisü takımından ad dolu namlar hakkında 
zabılai adliye memurları tarafından tanzim olunacak ihbarname ve zabıt 
varakaları zabıtaca nazarı mütalâaya alındıktan sonra celbolunarak 
kendilerine badema bu bapta şüpheyi davet edecek her gûna ahval ve 
etvardan mücanebet evlemeleri zımnında tembi'haiı ekide icra ve key-
fivetî tembiye mahsusen tutulacak zabıt varakasına derç ve imlâ oluna
cak ve bunlardan tembihatı vakıaya tevfikı hareket etmedikleri mad
deten veya bazı emaratı kaviye ile zabıtaca muhakkak addedilenler tu
tularak zabıt varakasiyle mahakime teslim edilecektir. 

Madde 114 — Yüz altıncı ve yüz yedinci maddelerde beyan olunan 
eşhafltan •maftakİm kâran üzerine teb'it edilenlerin firaren avdetleri 
halinde zabıtaca derdest ile tekrar teb'it olunurlar. 

Madde 115 — Serseri ve ımezanneisü takımından olupta on dört 
yaşından aşağı bulunanlar yirmi yaşını ikma>] edintiye kadar zaptiye 
nezareti akında bulundurulacaklarından kendilerine bir kİsp ve sanat 
talim ettirilmek ve terbiyelerine bakılmak üzere zabıta tarafından temi
nat atıziyie peder veya validelerine veya veli ve akrabalarına teslim ve-
yahut tala'ım ve terbiyeleri vesaitli htİiöma] olunur. 

Madde 116 — Saydı IBerri ve (Bahri iNizamnameleri mucibince sayt 
tezkeresi almaksızın berren ve bahren saydü şikâr edenler ve şikâr mev
siminin gayri zamanlarda saydetmek İstİyenler tezkereleri olsa bi le 
menolunacak ve alât ve eslihai saydiyeleri ahiz ve zaptedilecektir. 
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.Madde 117 — Hukuku medenİyeden işkal cerasiyle mahkûm olan

lar ve serseriler ve on sekiz vaşını ikmal etmemiş olanlarla zaptiye ne

zareti altına alınan mahkûmlar ve Hükümetçe silâh taşıması menedilen-

lere av tezkeresi verilmez ve bunlardan birer suretle tezkere almış olan

lar görülürse tutulup hem tezkeresi ve hem de silâhı alınır. 

Madde 118 — Şehir ve kasabalar der un unda ve mesirelerde ve 
memleket bahçelerinde saydü şikâr menedilir. 

Madde 119 — inşası İradei seniyei hazreti padişahinin şerefsudu-
runa mütevakkıf olan maabit ve mekâtip ve sair bu kabilden olan eb-
niyenin iradei senİye istihsal olunmaksızın inşasına teşebbüs edildiği 
istihbar olunduğu halde bilâtehir daırei mütaallikasına malûmat veri
lecektir. 

Madde 120 — Nizamnamei mahsusları mucibince ruhsatı resmiye 
istihsal olunmadıkça matbaa küşadı ve her nevi gazete ve küfüp ve resati 
ve ilânat ve saire tab ve neşri memnu olduğundan ruhsatsız açılmış olan 
matbaaları ve kezalik bilâruhsat talbolunan kü-tüp ve resail ve geeete ve 
saireyi İstihbar eyledikleri halde bilâtehir dairei mütaallikasına malû
mat verirler. 

Madde 121 — Gazete ve sair evrakı mevkute nakil ve füruht ve 
tevzi edenlerin cadde ve sokaklarda sattıkları evrakın münderecatından 
bahisle bağırmaları memnudur. 

Madde 122 — Tiyatro ve çalgılı kahveler gibi lûbiyat mahallerinde 
memurini aidesince piyesi tetkik ve tasdik olunmuş lûbiyattan maada 
olanların oynattırılmamasına ve münasebetsiz kanto ve şarkıların söy
lettin İm em esine ve mugayiri âdap ahval vukuagebnemesine dikkat ve 
nezaret olunacak ve kopyası musaddak olmıyan lûbiyatm icrası ve mü
nasebetsiz kanto ve şarkıların söylenmesi ve âdap ve ahlâkı umumiyeye 
mugayir olan evzâ ve harekât menedilecektir. 

Madde 123 — Bazı hane kapılanna ve öteye beriye bırakılan ve 
târiki meçhul olan yeni doğmuş çocuklar hakkında polisçe tahkikat ifa 
kılınarak bir zabıt varakası tanzim ve bunlardan üzerinde alâmatı fari
kası bulunanların mensubolduğu cemaate ve alâmatı farikası olmıyan
ların Dersaadet'te Darülacezeye ve taşralarda ıslahhane ve eytamhane 
gibi yerlere ve olmadığı halde mahallî devairi belediyesine teslim ve 
evrakı da nüfus kaydı icra olunmak üzere ait olduğu daireye tesyir 
ol unacaktır. 
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Madde 124 — Etfali metrûkeden biri veledi manevi ittihaz olun
mak üzere istenilirse istiyenden teminat ahziyle çocuk kendisine teslim 
ve keyfiyet evrakında tasrih olunur. 

Madde 125 — B i r mahalde illeti sâriye ve mü»revliye zuhur ederse 
polisçe derhal ait olduğu daire memurlarına İhbarı keyfiyet edilecek 
ve memurini mumaileyhimin vüruduna kadar o illetin tevessü etmemesi 
için tedabiri lâzime ittihaz olunacaktır. 

ıMadde 126 — Ebniye ve dıvar inhidamı ve lâğım çökmesi gibi 
tehlikeli ahval vukuunda polisçe maddeİ sabıka veçhile ait olduğu daire 
memurlarına ihbarı keyfiyetle beraber tedabiri muktaziye icra- kılına
caktır. 

Madde 127 — B i r mahalde lüzumundan ziyade petrol ve neft ve 
ispirto ve emsali mevaddı müştaile bulunduğu polisçe görülürse ait ol
duğu memura ihtarı maddeye müracaat ve ol bapta tedabiri İhtiyati yeye 
tevessül edilecektir. 

Madde .128 — Nizamen defni em vat caiz olmıyan mahallerde era-
vat defnedileceği polisler tarafından görülür ve haber alınırsa derhal 
menolunacaktır. 

Madde 129 — B i r mahalde ekmek ve et ve sair havayicı zaru-
riyenin nedret veya fıkdanı göründüğü hailde polisler hemen me
murini belediyeye ve merciine ihbar ile beraber ihtiyacatı ahalinin te
dariki için kendi taraflarından da tedabiri lâzimeye müsaraatla ahalinin' 
duçarı .müzayaka olmalarına meydan vermeyecekler ve havayicİ mez-
kûrenin sebep ve sureti mefkudiyeti hakkında tahkikatı muktaziyeyi 
ifa ve bunda bir eseri ihtikâr göründüğü halde keyfiyeti mensubolduk-
lan daireye ihbar eyleyeceklerdir. 

Madde 130 — Polisler bir mahalde vapur veya şimendifere yeti
şememek veyahut şimendiferin hareket edememesinden naşi kalmak gibi 
ahvale tesadüf edecek ahaliden gidecek yerleri olanları göndermek ve 
yerleri olmıyanları münasip mahallere yerleştirmek suretiyle teshilât 
gösterecek! erdir. 

Madde 131 — Polis memurları yolda hastalanarak veya kaza ve-
sair bir ânzaya duçar olarak düşüp kalmış ve meskenine gitmiye gayrî 
muktedir hulumm-uş olan kesanı münasip b î r vasıtai nakliye ile meşke* 
nine isal etmek ve acilen muhtacı tedavi iseler derhal en yakın bir ec
zaneye götürerek tedavi ettirmek ve ledelhace o gibi ler i le gitmek ve
yahut yanlarına bîr memur terfik eylemek gibi muavenette" bulunacak
lardır. 
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Madde 132 — Bir mahalde feyezanı miyah veya hareketi arz gibi 
afat vukuunda polisler ahalinin tabiisi can ve malları emrinde ittihazı 
tedabİre müsaraat ve mercilerine de itayı malûmat eyliyeceklerdir. 

Madde 133 — Sokaklarda serseriyane dolaştıkları görülen ve semt 
ve ikametgâhını haber vermekten âciz bulunan, etfalin hane ve velisi 
hemen tahkik edilerek teslim olunacaklardır. 

Madde 134 — Bi r mahal veya tarik sual etmek için müracaat eden
lere polis memurları iraei mahal ve tarik edeceklerdir. 

Madde 135 — Şurada burada serseriyane dolaşan ve tedavilerine 
lüzum görünen hastagân derdest olunarak müşahede ve tedavi altında 
bulundurmak üzere ait olduğu mahalle gönderilir. 

Madde 136 — Sokaklarda mürur ve uburu mâni olacak surette 
süprüntü ve taş ve moloz gibi şeyler bulunduğu ve ağzı açık kuyu gö
ründüğü halde polisler derhal tedabiri lâzimeye tevessül ile beraber 
memurini belediyeye ihbar edeceklerdir. 

Madde 137 — Başı boş ve sahipsiz olarak dolaştığı görülen at ve 
sığır ve emsali hayvanat i le kayık ve sandal ve araba muhafaza altına 
alınarak sahihi tahkik olunacak ve sahihi zuhur e"trrriyertler hakkında 
usulü veçhile muamele edilecektir. 

Madde 138 — Polisler kalabalık yerlerde hayvan ve araba koştu
rulmasını ve beygirciler tarafından hayvanı idare edemiyecek çocuklar 
İle sarhoşların beygirlere bindirilmesini ımenedecektir. 

Madde 1139 — Polisler arabaların sokaklarda yol lan kapayacak 
surette durması ve yaya kaldırımlara hayvan çıkarılması ve mağaza ve 
dükkân Önlerinde ve kaldırımlar üzerinde mürur ve uburu mâni olacak 
surette denkler ve sair şeyler yığılıp doldurulması ve leylen konak ve 
kira arabalarının fenersiz olması gibi ahvale ve belediyeye ait sair bu 
misil lû hu.su s ata tesadüflerinde bir taraftan memurini belediyeye ihtar 
ve diğer taraftan men'i esbabını istihsal eyliyeceklerdir. 

Madde 140 — Polisler dairei memuriyetleri dâhilinde hayvanata 
ve hayvan i le cerrolunur hayvanların tahammülünden ziyade yük yük
letilmesin i ve sakat ve pek ziyade lagar hayvanlar istihdam olunmasını 
men edeceklerdir. 

Madde 141 — Polisler dairei memuriyetlerinde şimendifer hatları 
ve telgraf telleri ve çeşme ve su yollan gibi asarı nafia ve hayriyenin 
muhafazasına dikkat edecek ve bunlan tahribedenleri derdest eyliye-
çektir. 

http://hu.su


688 

Madde 142 — Polis ler ruhsatı resmiye ile teşekkül etmiş olan şir
ketlere dahi vezaifi kamun iyeleri dairesinde muaveneti Hâzrme ifa eder
ler. 

Madde 143 — Eşhası muzırra ile alelûmum ikmali müddeti mah
kûmiyet eden erbabı cİnayatın vaziyeti muhtelifede fotografileri ahzolun-
makla beraber bunların usulü mahsusası veçhile ebdanı mesaha edilerek 
dairei mahsu«asında kayıt ve hıfzedilecek ve bu gibiler hakkında za
bıtaca muamelei lâzime ifasiyle beraber ail olduğu idarei z a b ı t l a da 
fotoğrafının irsaliyle itayı malûmat olunacaktır. 

Madde '144 — Yüz kırk sekizinci maddede gösterildiği üzere Der-
saadet İle Vilâyatı Şahane ve elviyei gayri mülhakadatki polis meclis
lerince tanzim olunarak Zaptiye Nezaretine gönderilecek olan istatis
tikler i le devairi adliyeden irsal olunan mahkûmin cetvellerinden her 
sene umumî bir ista-ûstİk tertibolunacaktır. 

Ü ç ü n c ü fasıl 

Polis meclislerinin vezaifi 

Madde 145 — Polis meclisleri mensuboldukları makamdan emir ve 
•havale olunacak hususat üzerine icabeden tahkikat ve muamelâtı ifa ede
cek ve alelûmum ceraimden dolayı usul ve kaidei kanuniyesi dairesinde 
ifa kılınan muamelede nevakıs varsa süratle bilİkmal müddeiumumiye 
vereceklerdir. 

Madde 146 — Polis meclisleri cinayet ve cünha e f aliyle Kanunu 
Cezanın iki yüz elli beş ve iki yüz elli sekiz ve iki yüz altmış ve iki yüz 
altmış üç ve iki yüz altmış dördüncü maddeleri mucibince hapsi müs-
telzim bulunan kabahat fullerine ait evrakı alelûsul .müddeiumumiliğe 
tevdi edecektir. 

Madde 147 — Polis meclisleri mensuboldukları dairede müstah
dem polis komiser ve memurlarının künye kuyudatının muntazaman 
tahririne ve polis tnaaşatınin yedenibeyet tevziine ve esHha ve elbise ve 
sair eşyayı emiriyeyi tevzi ile onların hüsnü muhafazasına ve merakiz 
ve 'mevakİin kırtasiye ve ihrakiye ve mefruşat ve levazımı sairesinin 
tehie ve itasına ve mahakimden ve devairi icraiyeden vürudedecek mu-
karrerat üzerine polis maaşalından usulü dairesinde akçe tevkifiyle ait 
olduğu .mahalle israsına nezaret edecektir. 

Madde 146 — Polis meclisleri emanet eşyasının muntazaman kayıt 
ve hıfziyle talep vukuunda cürme taallûku ve iadesi nizamen caiz olan 
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eşyanın ashabına iadesi ve ashabına iade ol imamı yan veyahut ashabı 
bulunmıyan eşyanın miadı hululünde memurini mahsusası huzuriyle ve 
usulü veçhile füruhtiyle esmanının ak olduğu mahallere ve eşyayı mez-
kûre meyanında bulunup füruhtu caiz olmryan eslibai memnuamn ke-
zalik ait olduğu devairi askeriyeye teslim ve itası ve cezayı nakdî ha-
sılatiyle tahsili emrojunacak mebaliği saİrenin yerli yerinden tamamen 
istifası hususlarına nezaret eyliyecektir. 

Madde 149 — Mevaddı sabıkada gösterildiği üzere Dersaadet'te 

polisin maaş ve elbise ve esliha ve sair levazımını tevzi ile hesabatını 

riiyet etmek üzere polis meclisleri refakatinde bir hesap memuru ve 

emanet eşyanın muhafazası zımnında emanet memuru ve cezayı nakdî 

hâsılatiyle mebaliği sa-irenin tahsili zımnında bir de tahsilat memuru 

istihdam edilecek ve memurini mumaileyhim mükeffel olmakla beraber 

Derşaadet'te Zaptiye Nezareti Muhasebesine ve vilâyatta mahallî mu

hasebelerine itayı hesabedeceklerdir. 

Taşrada her polis meclisi refakat ve nezaretinde emanet ve hesap 

memuru namiyle kezalik roükeffel ve mahallî muhasebesine hesap ita 

etmekle mükellef bir memur istihdam edilecektir. 

Madde 150 — Polis meolisleri merakizin kuyudat ve muamelâtının 

hüsnü cereyanına nezaret ve dikkatle her gün berren ve bahren gelecek 

yolcular hakkında memurini mahsusası tarafından verilecek defterler 

üzerine yolcuların kaydı icra ve tarassutlarına iptidar olunmak üzere 

günü gününe ait olduğu merkeze tebliği keyfiyet edecektir. 

Madde 151 — Polis meclisleri mensubolduğu daire dâhilinde zu

hur edecek vukuatın nev'iyle mütecasirlerinin mensubolduğu mezhep ve 

tâbiiyetlerini mutazammın ve muntazam istatistik tanzim ve bir ay zar

fındaki vukuata dair her ay basında mensubolduğu makama bir cetvel 

İta edecek ve bu cetveller her ay Zaptiye Nezaretine gönderilecektir. 

Madde 152 - - Polis meclisleri heyetinden birinin veya cümlesinin 

tebdiline lüzum göründüğü takdirde esbabı mucibesinin beyaniyle Der

şaadet'te mutasarrıflıklar veya polis müdürlüğü ve vilâyette polis mü

dürleri tarafından vâki olacak iş'ar ve müracaat üzerine Derşaadet'te 

Zaptiye Nezareti ve vilâyatta valiler canibinden bittetkik icabı icra kı

lınacaktır. 

T . ı c. s F. « 
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Ü Ç Ü N C Ü B A P 

B i r i n c i fası l 

Polisin muhakeme ve mücazaü 

Madde 153 — B i r cinayet veya üç aydan ziyade hapsi müstelzim 
cünha ile mahkûm olan veyahut polis silkinde İstihdama mâni olacak 
surette bazı esbap bulunanlar i l e hüsnü ifayı vazife emrinde tekâsülü 
ve polis meslek ve evsafına mugayir ahval ve harekâtı tekerrür eden 
polis memurları ve komiser ve komiser muavinleri ve polis müfettişleri 
derhal azlolunurlar ve bunların ceraimi şahsiyel erinden dolayı emri 
muhakemeleri kaidei umumiyeye tevfikan ciheti adliyeye aittir. Dersaa-
det'te idareten azli lâzımgelen komiser ve komiser muavini ve polis 
memurlariyle müfettişler hakkında esbabı azli mübeyyin tanzim kılı
nacak evrakı tahkikiye mutasarrıflar ve polis müdürü ve taşraca vali 
ve elviyei gayri mülhaka mutasarrıfları tarafından Zaptiye Nezaretine 
irsal olunarak heyeti intihabiyece bittetkik Nezaretçe icabı icra kılınır. 

Madde 154 — Eslihai emiriyeden birini veya cephanesini satan ve
ya kasten telef eyliyen veyahut denize ve nehire düşürmek ve harikten 
kurtaramamak ve bir hâdise esnasında kaybeylemek gibi ahvali gayri 
ihtiyariye ile aayi eylediğini iddia edipte şehadet ve delâil ve emaratı 
kâfiye ve muknia ile ispat edemiyen ve her ne sebeple olursa olsun 
şahsı âhara veren polisler Ceza Kanunname! Hümayununun maddei 
mahsusası zeyline tevfikan esliha veya cephane bedelini tazmin ile be
raber memuriyetinden tard ve bir sene hapsolunurlar. 

Madde 156 — 'Polis komiser ve komiser muavin ve polis memur
larının vezaifi mülkiyelerine mütaallik ahvalden dolayı muhakemeleri 
Memurin Muhakemesi Nizamnamesi mucibince Mecali isi idare i le Şûrayı 
Devlet mahakimine ve zabıtai adliyeye mütaallik vazifelerinden ve ce
raimi şahsiyelerinden dolayı tahkikat ve muhakemeleri kavanini umu
miye ahkâmınca mahakimi adliyeye aittir. Maznun en muhakeme oluna
cak polisler elbisei reaımyelermi lâbîs olarak mevkii muhakemeye çı
karılamaz. 

Madde 156 — Amirleri tarafından vukubulan tembihata riayetsizlik 
ve serkeşlik eden ve muamelâtı zabıta hakkında âmirlerine vaktü zama-
niyle malûmat vermiyen ve vazifesine devamsızlık ve umuru memure-
sînce mühalâtsızlık gibi ahvali ve memur olduğu nokta mahallini ve dev
riye ve kol hizmetini ve srfr vezaifi resmiyeyi ferketmek misillû .Hare-
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kâtı görülen velhasıl sıfatı memuriyetine yakışmıyacak sair bu gibi ah
valde bulunan polis komiser ve komiser muavin ve polis memurlarına 
hirincisİnde tembih ve ihtar ve ikincisinde tekdir ve tevbih icra olu-
narak künyesi balâsına şerh ve işaret edilecek ve hal ve hareketi tekerrür 
eylerse idareten azlolunacaktır. 

Madde 157 — Polis komiser ve komiser muavin ve polis memur
ları kendilerine teslim olunacak demirbaş eşyayı emiriyeyi zayi veya 
telef ederlerse esmanı roaaşl arından tevkif ve tazmin edilir. 

İkinc i fasıl 

Dersaadet polis müfettişleri 

Madde 158 — Dersaadet'te Zaptiye Nezareti maiyetinde on ve İs
tanbul Polis Müdürlüğü maiyetinde iki ve Beyoğlu Mutasarrıflığı mai
yetinde dört Ve Üsküdar Mutasarrıflığı maiyetinde iki polis müfettişi 
bulunacaktır. 

Madde 159 — Polis müfettişleri memur oldukları daire dahilindeki 
merakız ve mevakide müstahdem bilcümle polis ve komiser ve komiser 
muavin ve nolis memurlarının vazifelerini tamamen ve muntazaman ifa 
edip etmediklerini ve tmürettebolan nokta ve devriyelerin* mükemtrnelen 
mevcut olup olmadığını ve bunların talimat ve tebligata veya sıfatı me-
muriytlerine mugayir bir ha l ve hareketleri vukubulup bulmadığını 
velhasıl işbu nizamname ile muayyen olan vezaifî umumiyenin hüsnü 
cereyan edip etmediğini aleddevam teftiş edecek ve netrcei teftişatını 
her yirmi dört saatte raporla merciine bildirecektir. 

iMadde 1160 — IMüfettişler merakiz ve mevakıi tarassut, kuyudat ve 
muamelâtiyle sair muamelâtı inzibatiye hakkında tetkikat- ve ban ve 
otel ve pansiyon ve emsali bekâr ikametine mahsus mahallerce usulen 
daima teftişat icra ederek muamelâtı mezkûrenin günü gününde ve usulü 
dairesinde cereyan edip ermediğini yevmiye raporunda derç ve tasrih 
edecektir. 

Madde 161 — Müfettişler esnayı teftişte muamelâtı rnzibatiyece ve 
polislerin hal ve hareketlerince görecekleri kusur ve noksanı o merkez 
veya mevkiin komiserine ihtar ye, keyfiyeti de merciine ihbar edecektir. 

Madde 162 — Müfettişler eşhas ve evrakı muzrrra 31e muhilli asayiş 
olabilecek her türlü ahval hakkında dahi recessüsat icra ederek vâki 
olacak mahsusa* ve meşhudatmı derhal raporla merciine bildirecekler 
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ve herhalde mercilerinden alacakları emir ve talimata tevfikı hareket 
eylİyecekl erdir. 

Madde '163 — Müfettişler polis serkomişerlerinin ehliyetlilerinden 
olmak üzere mensubolduklan daireden vâki olacak iş'ar üzerine heyeti 
İntihabiyece intihap ve tâyin olunur. 

'Madde 164 — Hizmetlerine devam ve vezaifi teftişiyeyi hüsnü ifa 
etmiyen müfettişler şediden mesul tutulur. 

Madde 165 — Vi'Iâyatı Şahanece lüzumu halinde işbu fasılda mu
harrer vezaifi teftişiye vali tarafından tensibolunacak zat marifetiyle 
icra ettirilir. 

Madde 166 — Tahkikat ve tecessüsatı hafiyede bulunmak üzere 
Zaptiye Nezareti maiyetinde otuz beş ve Beyoğlu Mutasarrıflığı mai
yetinde yirmi beş ve Üsküdar Mutasarrıfhğİyle istanbul Polis Müdiriyeti 
maiyetinde onar nefer polis komiser ve memuru bittefrik sivil olarak 
istihdam edilecek ve bunlar da polis sicilli umumisine kaydolunarak 
rütbe ve sınıf itibariyle sair memurini zabıtadan bir gûna farkları ol-
m ı y a c a k t i T . 

Madde 167 — Zaptiye Nezareti işbu nizamname ahkâmının icra
s ı n a memurdur. 

Bu i t i n a m n a m e n i n 2 0 . 3 1 , 5 3 . 7 0 . 7 9 . 1 4 5 v r 1 5 3 ü n c ü m a d 
d e l e r i , H i r a t , 1 3 2 5 . 4 a i u M m 1 3 2 3 t a r i h l i i r a d e i l e k a b u l 
rttllen m u a a h h a h m'Plirı n a z a r a a l ı n a r a k t e r l i p o t u n m u * ! u ı . 

No: 15S — % 3 gümrük resmi munzammı hakkında düveli sİttei 
muazzama ile imza olunan ililâfname 

9 rebiyülevvel 1325, 5 nisan 1323 

Hükümeti Senİye MemaKki Şahaneye vu'kubulan ithalâttan istifa 
olunan ve rayiç üzere muttariden yüzde sekize tâyin kılınan gümrük 
resminin yüzde an bire iblâğı arzusunu Uhar buyurmuş ve ^.lırjanya 
Avusturya, Fransa, ingiltere, italya ve Rusya Hükümetleri dahi Rumeli 
vilâyatı selâsei şahanesinin ihtiyacatı maliyesiıne rekabül edecek me-
nabii varidatı tahtı temine almayı ar»u çimekte olmalariyle elyevm 
meriyüljcra olan gümrük tarifesinin bu suretle tezyidi ne gibi şeraite 
raptedilmek lâzumgeleceğini terkİk etmişler ve bu şerait hakkında beyin
lerinde i t i lâf husule gelmekle mevaddı âtiyeyi Hükümeti Seniye ile ka
rarlaştırmışlardır. Şöyle k i : 
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Evvelâ - Berren veya bahren Memaliki Şahaneye ithal olunup ei-
yevım kıymet üzere yüzde sekiz resme tabi bulunan bilcümle eşya itilâfı 
hâzırın mevkii icraya vaz'ından itibaren yedi sene müddetle rayiç üzere 
yüzde on birden ibaret bir resim tediye edeceklerdir. 

Saniyen - Maadin l\izamnamesiyle Tahlilâtı Kimyeviye Nizamna
mesi ve petrollerin depolara .vaz'ı ve gümrük muamelâtının ıslahı hak
kındaki nizamnameler canibi Hükümeti Seniyeden düveli muazzama sÜ-
ferasına resmen tebliğ kılınıp İşbu itilâfnameye merbut bulunan nİza-
ntatı mezkûre metni muaddellerine tevfikan menafii mevcüde ve âtiye 
hakkında itatJbik olunacaktır* 

Salisen - Hükümeti Seniye gümrük dairelerinin yeniden inşası ve 
ıslahı için yüz bin lirayı osmanı tahsis buyuracaktır. 

Râbjan - Hammaliye rüsumu badema Osmanlı 1 im ani arında canibi 
Hükümeti Seniyeden düveli muazzama sefaratına tebliğ olunup işbu İti
lâfnameye merbut bulunan yeni tarifeler mucibince istifa kılınacaktır. 

Hâmisen • Kendi emtialarından bîr resmi munzam istifasına mu
vafakat eden hükümetler işbu muvafakatin müddeti mezkûre için ipkasını 
Hükümeti Senîyenİn taabhüdâtı vakıasını tamanriyie ifa buyurmasına 
vabeste tutarlar ve aksi taJ«Krde yeniden mÜzök'erei keyfiyet etmek sa
lâhiyetini muhafaza eylerler. 

Sâdisen - Resmi gümrüğün 'tezyidinden dolayı crbayet olunacak 
mebaliğden kavanini mevcude ahkâmınca Hükümeti Seniyenin yedi İh-
t iyannda kalacak olan hisse (münhasıran Rumetiî Şahane Vriftyaa 5e -
lâsesimn jhtiyacâtı maliyesine hasır kılınacaktır. 

Düyunu Umumiye Meclisi İdaresinin Büyünü Umumiye Komiser
liğine 4-17 kânunuevvel 1906 tarihinde irsal eyîediğa mektup İle vuku-
bulan taahhüdü mucibince fikrai sabıkada meVzuubahis olan mebsliğ 
Düyunu Umumiyei Osmaniye İdamesi tarafından her sene Vilâyâtı Se-
lâsei mezkûre bütçesi kredisine tesviye edilecektir. Mebaliği merfnırenrn 
sureti cibayet ve sarfı Babıâli i le Düyunu Umumiyei Osmaniye idaresi 
beyninde hâsıl olan iti lâf ata tevfikan vuku bulacaktır. 

Sâbian • Yine marüzaikir 4*17 kânunuevvel tarihli mektup ile vu-
kubulan taahhüt mucibince Düyunu Umumiyei Osmaniye idaresi Rumeli 
Vilâyatı Selâsesi bütçesinde zuhur edebilecek açığı senevi iki yüz elli 
bin Osmanlı lirasına kadar kapatacaktır, 

Sâminen - Hükümeti Seniye Maliye Komisyonunun vezaifinj tâyin 
eden nizamnamenin tatbiki azmi katisinde bulunduğundan Komisyon 
nizamnamei mezkûrun altıncı maddesi ahkâmı mucibince hareketle va-
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ridat ve rnasarifat fasıllarında ımünderiç olup karanın ve nizamatı mev-
cudeye mutabık olmıyan veya memleketin ihtiyacatı iktisadiye ve ma
liyesine tevafuk etmiyeoek olan mevaddı tashih eylediği veyahut mez
kûr bütçenin jandarma ve polis dâhil olarak idarei mülkiyenin ihti
yacatı için iktiza eden tahsisatı muhtevi olmaması cihetiyle tashihatı 
lâzime icra ettiği halde Babıâlinin işbu tash ihata tamamiyle tevfikı ha
reket eylemesi mukarrerdir. 

Tâsian - Şurası mukarrerdir ki Maliye Komisyonunun muvafaka
ti munzam olmaksızın canibi Hükümeti seniyeden ittihaz buyurulan 
tedabirden dolayı Rumeli Vilâyatı Selâsesi masarifi tezayüt ettiği ve 
binaenaleyh vilâyatı mezkûre bütçesine muhassas varidat bu suretle 
vücude getirilen açığı kapamıya gayri kâfi olduğu takdirde Babıâli dü
veli muazzama süferasmın 28 mayıs 1906 tarihli takriri müştereklerinin 
ikinci maddesi ahkâmına tevfikan Hükümeti Seniye ile Bankı Osmani 
beyninde aktolunan nizamnamenin on ikinci maddesinde musarrah ta
ahhüdün icrasını temin için teminatı munzamma itasına mecbur ola
caktır. 

Âşİren - Hükümeti Seniye damga resmi tarzında veya âhar bir su
rette muamelâtı rüsumiyeye gayri muayyen ve gayri memul bir takım 
tekâlifi cedide tarhetmemeği taahhüt buyurur. 

Hâdİ aşer - Hükümeti Seniye Rumeli Vilâyatı Selâsei Şahanesinde 
silâh taşımak maddesine ve jandarma efradının sureti tahrir ve teçhi
zine dair olan taahhüdatı sabıkasının icrası ve ceraim ve cinayat vuku
unda jandarmanın müdahalesini teyideden nizmnamenin on birinci mad
desinin tatbiki ve ezcümle Jandarma Nizamnamesinin altmış birinci 
maddesiyle mevaddı tâliyesi ahkâmının tamamii icrasını lieclittemin me
murini mülkiye ve askeriye tarafından jandarma zabitanına muavenet 
ifası için lâzımgelen tedabirin ittihaz ve İcrasını sureti katiyede taahhüt 
buyurur. 

Sâni aşer - Hükümeti Seniye jandarma tensikatına memur general 
tarafından vukubulacak talebe tevfikan jandarma için iktiza eden ef
radın mecmuunu tedarik ve ledelhace jandarma- mevcudunu asakiri ni
zamiyeden alınacak efrat ile ikmal etmeyi taahhüt eyler. 

Sâlis aşer - Hükümeti Seniyeyi düveli mümziyeye karşı mütaahhit 
kılan sureti tesviyei mezkûre işbu itilâfnamenin mevzuunu teşkil eden 
gümrük resmi munzammına hükümatı sairenin muvafakatini talepten 
Babıâliyİ hiç bir veçhile vareste kılamaz. 
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Râbi aşer - işbu iti lâ f name tarihi imzasından iki ay sonra mevkii 
icraya vaz'olunacalotır fakat şu kaydı ihüraziylç ki yüzde üç resmi mun
zam rey ve tasviplerinin istihsali Iâzımgelen parlâmentolarca kabulün
den sonra istifa edilebilecektir. 

Hâmis aşer - Almanya Hükümetiyle Devleti Aliye beyninde 26 ağus
tos 1890 tarihinde mün'akit Ticaret Muahedenamesinin imzasını mübey-
yin zabıtnamenin birinci maddesinde «işbu muahedenamenin mevkii 
icraya vaz'olunacağı tarihe kadar yirmi beşinci maddesi mucibince usulü 
hâzır ipka edilecektir» diye muharrer olduğundan Almanya sefiri ma-
rüzzikir birinci madde ahkâmını tadil için Babıâliyle b i r mukavele! 
mahsusa akdetmek hakkını muhafaza eder yüzde üç resmi munzam an
cak mukavelename! mezkûrun tasdikından sonra istifa olunabilecektir. 

İki nüsha olarak 25 nisan 1907 tarihinde Dersaadet'te tanzim olun
muştur. 

N o : 1 5 6 — % 3 g ü m r ü k r e s m i m u n z a m m ı n a d a i r A l m a n y a i le 
(mün*akit 2 6 ağustos 1 8 9 0 tarihl i T i c a r e t Muahedes ine 

müzeyyel m u k a v e l e n a m e 

9 rebiyülevvel 1325, 9 nisan 1323 

Bir taraftan Zatı Şevketsİmatı Hazreti Padişahi ve diğer taraftan 
Almanya Hükümeti namına Haşmetiû Almanya İmparatoru ve Prusya 
Kiral ı Hazretleri ıbeyne'tdevleteyn münasebeti ticariyeniaı tevessü ve te
rakkisini teshil ve tervicetmek arzusunda bulundukları cihetle tarafı 
eşrefi hazreti padişahiden- Umuru Hariciye Nazırı Ahmet Tevfik Paşa 
ve Haşmetlû Almanya İmparatoru ve Prusya Kiral ı Hazretleri tarafın
dan nezdi hümayunu hazreti padişahide Sefiri Kebir bulunan Baron 
Ad'olf Mareşal Fon Birberştayn murahhas tâyin kılınmış olduklarından 
Murahhasanı Muşarünileyhima yolunda ve muntazam görünen ruhsatna
melerini badettaati Devleti Aliye ile Almanya beyninde 26 ağustos 1890 
tarihinde münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesinin imzasını 
mübeyyin olan zabıtnamenin bininci maddesinin sureti tadili hakkında 
nvevaddı âtiyeyi kararlaştırmışlardır. 

iMadde 1 — 26 ağustos 1890 tarihinde münakit Ticaret ve Seyrise
fain Muabedenamesine merbut tarifenin mevkii icraya vaz'ına değin 
Hükümeti Seniye Memaliki Şahanede rayiç üzere istifa olunan ithalât 
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rüsumunu yüzde sekizden yüzde on bire iblâğ etmek hakkını haiz ola
caktır. Maamafih ithalât rüsumuna bu suretle vukubulacak zam ancak 
düveli saire memaliki müvaridatı hakkında dahi tatbik olunmak şakiyle 
Memaliki Şahanede Almanya ithalâtı hakkında tatbik olunabilecektir. 

Madde 2 — işbu mukavelename Öevleti Aliye ile Almanya bey
ninde 26 ağustos 1690 tarihinde münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahe-
denamesİnin cüzü mütemmimi addolunacaktır. 

Madde 3 — Mukavelei hâzıra tasdik olunacak ve tasdiknameleri 
sürati mümkine ile Dersaadet'te teati kılınacaktır. 

Tasdikan lilmekal tarafeyn murahhasları İşbu mukavelenameyi İm
za ve armalı mühürleriyle temhir eylemişlerdir. İşbu mukavelename 26 
nisan 1907 tarihinde iki nüsha olarak Dersaadet'te tanzim olunmuştur. 

( tmza) : Mareşal ( imza) : Terf ik 

İmzayı mübeyyin zabıtnamenin, tercümesi 

Bin sekiz yüz doksan senesi ağustosunun yirmi altısı tarihiyle 
akdolunan Ticâret ve Seyrisefain Muahedenâmesihin imzasını mübeyyin 
zabıtnamenin birinci maddesini tadılen bir mukavelei munzammanm 
imzası ve Memaliki Şahaneye ithal olunan Alman- mahsulât ve mamu-
1 âtından ahiz ve istifa kılman rüsum-un tezyide münasebetiyle muharriri 
imza Devleti Aliye Murahhası ve Hariciye Nazırı Babıâlinin hususatı 
âtiyeyi derohte bayurduğvnu beyan eyler. 

Madde '1 — BaoıÂH 29 rebiyülevvel 1323 20 mayıs /2 haziran İ9ÖS 
tarihinde neşir ve İl in olunan Gümrük Tahlllâtı Nizamnamei Cedidini 
tamâmîyle mevkii icraya vaa'eylİyecektİr. 

ıvfadde 2 — Bamâl i Memaliki Şahanenin başlıca Umanlarında an
trepolar eşyanın karaya çıkarılmasına mahsus rıhtımlar ve saire mi-
sillû gümrüklere ait müessesatı imkân müsait olduğu mertebede ıslah 
edecektir. 

Madde 3 — Memaliki Şahanede ardiye rüsumu ancak eşyanın güm
rükler deposunda kalacağı müddet için tediye olunacaktır. Bu müddet 
eşyanın depoya vaz'mdan sonra güzeran eden ilk haftanın nihayetinden 
eşya sahiplerinin bunların gümrüklerden çıkarılmasını talep eyîiyecek-
leri güne kadar hesabolunur 

Madde 4 — Memaliki $anane gümrük idarelerinde eşyanın emri 
muayenesi nisan İptidasından ağustos nihayetine İcadar alaturka saat 
iki buçuktan on Ibuçuğa kadar eylülde saat üçten on bire kadar teşrini-
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evvelde saat üç buçuktan on bire kadar teşrinisani İptidasından kârru-
nusanİ nihayetine kadar saat dörtten on Bire kadar şubatta, saat üç bu
çuktan .on bire kadar ve martta saat üçten on buçuğa kadar olmak üzere 
tâyin olunmuştur. 

Madde 5 — Aynı zamanda ufak denklerle imal ölünüp mahkemece 
kapatılmış kaplara mevzu mevaddl grdaiye ve İstihlak iyeyi Havi otan 
ve üzerlerinde fabrika markaları bulunan aynı cins eşyanın irsalarinda 
gümrük muayenesi ancak rfistgele alınacak numuneler üzerinde İcra kı
lınacaktır. İşbu kayıt ve şart gümrük rüsumu tediye edilmemek îçîn 
gümröklerden mal ksÇırıTmak fikir ve niyetinin mevcut oldu|una işti* 
bah hâsıl edecek ahvali mahsusa ya şâmil değildir. 

Muharriri imza Almanya Murahhası işbu beyanatı senet ittihaz 
eyler. 

tîşbu zabıtname Dersaadet'fee 25 nîsan 1907 tarihînde iki rftfsha ola
rak tanzim olunmuştur. 

(Hfâü) : Marejs'l ( î . ™ ) : TevTık 

N o : 1 5 7 — 1 8 rebiyülâhır 1 3 2 3 tar:*:li şar N^nı::;:ariıesi«in 
5 9 uncu m a d d i n e m t t z e y y e l f ı t ı ğ ı r / . a m i y e 

24 rebİyâtevvel 1325, 21 niştin 132C 

ücuratı nakliyeden dolayı mültezimlerde matlupları bulunduğu 
halde dahi miktar ve müfredatını havi zürram verecekleri defterler üze* 
rine mezkûr Meclisi idarece tetkikatı mufctaziye bilicra sıhhati anla
şılırsa İşbu madde hükmünce İstifa olunacaktır. 

Aaar Niıamnamrainr »it haaiye k i n hu cildin 263 aıhffe-İne 
bakımı. 

N o : 1 5 8 — Hıttai Y e m a n i y e d e (uz fj atının iki sene m ü d d e t l e 
m u v a k k a t e n tenzili hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vnkelâ Mazbatası 

Tuz kaçakçılığının men'i zımnında Yemen Vtlâyetinoe tedahiri in
zibatiye ittihaz olunduğu halde hasbelmevki kaçakçılığın tamamen men'i 
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kabil alam amasına mebni bunun devamına mahal kalmamak üzere tuz 
fiatmın tenzili Düyunu Umumiye idare Meclisince tensibolunduğundan 
bahisle İstifsarı muameleyi havi Maliye Nezaretinden varit olan tezkere 
olbapta sebkeden iş'ara cevaben Dahiliye Nezaretinden gelen tezkere 
ile beraber meyanei âbıdanemizde ledelmütalâa Hıttai Yemaniyede tuz 
kaçakçılığının men'iyle Ituz varidatının temini terakkisi için tuz fiatmın 
nısfı raddesine tenzili münasip olacağı vilâyeti müşarünileyhe Heyeti 
Teftİşiyesi Riyasetince dermeyan olunmuş ise de fiat m bu raddeye in
dirilmesi şayanı isti'ksar göründüğünden tuzun Yemen Vilâyetinin muh
telif kasabalarında İcabatı mevkiiyeye ıgöre tertibolunan cetvelde gös
terilen fiat üzerine iki sene müddetle ve tecrübe tarikiyle beyi ve füruhtu 
hususuna müsaade itası meclisi mezkûrca iltimas olunduğu Maliye Ne
zaretinin iş'arından müsteban olup kaçak tuz satışının kamilen men'i 
imkânsızlığına binaen mazbut memlehalardan çıkarılan tuzların satış 
miktarının bir kaç misli temini tezayüdü için tuz fiatının tenzili lüzumu 
heyeti mezkûre riyasetinin İş'aratiyle de müeyyet bulunduğu Dahiliye 
Nezaretinin tezkeresinde dermeyan olunmasına ve vilâyeti müşarüniley-
hada kaçakçılığın devamı tuz varidatının tedennisini ve Hazinei Celi-
lenin izrarını müstelzim olarak tedabiri man-iai ımüttahaze ile temini 
maksat hususunda dermeyan olunan müşkülâta nazaran fİatın bittadil 
îeksiri hasılat esbabının istikmali muvafıkı maslahat ve menfaat görül
mesine mebni vilâyatı müşarünilevhaya mahsus olmak üzere tuzun ma
hal ve mevkie göre mezkûr cetvelde tâyin olunan fiat İle satılması zım
nında idareİ mezkûreye mezuniyet itası hususunun Maliye Nezaretine 
havalesi bittezekkür sâlifülarz tezkereler fiat cetveliyle beraber arz ve 
takdim kılınmış olmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti 
veliyülemir efendimİzindir. 

16 rebiyülâhır 1325, 16 mayıs 1323 

Arz tezkeresi 

Yemen Vilâyetinde tuz fiatının tenzili için Düyunu Umumiye İda
resince vâki olan leklife dair Maliye ve Dahiliye Nezareti Celilelerinden 
gelen tezkereler Meclisi Mahsusu Vükelâda ledelkırae cereyan eden mü-
zakeratı mtîtazammiTi kaleme alman maribata melfufatiyle beraber arz 
ve takdim kılınmış olmakla ımünderecatı hakkında her ne veçhile iradei 
seniyei hazreti hilâfetpenahi şerefmütaaİlik buyurulursa mantuku âlisi 
infaz edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

16 rebiyülâhır 1325, 16 mayıs 1323 



m 
İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazım olup melfufatiyle manzum ali buyuruları işbu 
tezkereİ sâmİyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei senİyei haz-
reti hilâfetpenahi şeref sudur buyurulmuş olmakla olbapta emrii fer
man hazreti veliyülemrindir. 

20 rebiyülâhır 1325, 20 mayıs 1323 

Bir para resmi munzam dâhil olduğu halde teklif olunan fiat : 

Yemen 
Miidiriyeti Komisyonu 
Umumiye Reisi Fıatı 

Kilo başına Xiío hasına 1320 senesine 
Kuruş Kuruş kadar. 

Santim Santim Santim 

0,125 0,125 0,225 
0,125 0,125 0,225 
0,225 0,22 0,415 
0.225 0,22 — 
0,225 0,17,125 0.3175 

0,435 0.22 Oj625 
0,385 0,325 0,575 
0,285 O30 0,475 
0,21.25 0,21,25 0,400 

Deniz tuzu 
» 

Kaya tuzu 
» 

Deniz tuzu 
Kaya tuzu 
Kaya tuzu 

» 
Deniz tuzu 

Ka ' t ıba 
Hal i f 
Zühri 
Zeydiye 
Cizan 

Hu devde 
Hu devde 
Bacil 

Kana vas 
Cidde 

[Ka ' t ıba] 

Memlebalarda 

Deniz tuzunun fii 
mirisi [*] 

Ki lo başına 
Kuruş 

Santim 

T A R İ F E 

Kaya tuzunun fii 
mirîsi [*] 
Kilo başına 

Kuruş 
Santim 

0,125 Ka'tıba 
0,125 Halif 

— 0,225 Zühre 
— 0225 Zeydiye 
— 0,225 Cizan 

0,435 0,435 Hudeyde 
— 0,385 Bacìi 

— 0.235 Ka na vas 
0,21,25 — Cidde 

• Memlehalar 

Ambarlar 

[*] Bîr para remi munzam dâhil olduğu halde 
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N o : 1 5 9 — Maliye Müfet t i ş ler ine d a i r T a l i m a t 

27 rebiyülâhır 1325, 27 mayıs 1323 

tâuhdââime 

Madde 1 — Vilâyatı Şahaneden âtide esamisi tadadolunan vilâyat 
muamelâtı maliyesinin teselsulen teftişi zımnında vilâyat ve elviyei 
gayri mülhaka zirde olduğu üzere devaire taksim olunarak her bir dai
reye bir maliye müfettişi ve refakatlerine birer kâtip tâyini takarrür 
etmiştir: 

1 - Bağdat, Basra ve Musul Vilâyetleri 
2 - Diyarbekir, Mamuretülâziz Vîil âyetleri 
3 - Suriye. Berut Vilayetleriyle iKıodiMi Şer i f Sancağı 
4 - Halep ve Adana Vilayetleriyle Zor Sancağı 
5 - feitlis ve Van Vilâyetleri 
6 • Sivas ve ferzurum Vilâyetleri 
7 • Trabzon ve Kastamonu Vilâyetleri 
8 - Ankara VilSyetİyle izmit Sancağı 
9 • Hüdavendigâr ve Konya Vilâyetleri 

¡10 - Aydın ve Cezayiri Bahri Sefit Vilâyetleri ve ledelhace izam 
olunmak üzere Trablusgarp Vilâyetiyle Bîngazi Sancağı 

l ı l - Edirne ViHâyetiyle Çatalca ve Biga Sancakları 
12 • Yanya ve tşkodra Vilâyetleri 
'Madde 2 — Zikir ve tadat olunan devadri teftişiyeye izam kılına

cak müfettişler Hazinei Celile muamelâtına ve bilhassa usu Ki maliye 
ve defteriye ve kavanİn ve nizarüatı mâliyeye vâkıf ve evsafı matluba 
ile muttasıf zevattan -inli hab olu nacaktır. 

Madde 3 — Müfettişlerin devairi teftişiyeleri iptida fctır'a ile tâyin 
olunacağı gibi her dairede memuriyetleri üç sene devam edip bu müd» 
detin hitamında iltisak ve civar ve münasebeti olan üç dairei teftişiye 
beyninde kur'a keşidesİyle daireleri tebdil olacaktır. Müfettişler tara
fından talep ve istida vukuunda bîr sene zarfında müteferrikan veya 
birden bir ay mezuniyet ita olunur. Bir inci senede mezuniyet istemediği 
halde ikinci senenin hitamında iki ay ve üçüncü senenin hitamında üç 
ay mezuniyet itası caizdir. İşbu üç aylık mezuniyet maaşları tam verilir. 

ftfadde 4 — Her müfettiş bu üç sene müddet zarfında dairei me
muriyetindeki kazalar İle liva ve vilâyet merkezini aırasiyle ve bir ka
zadan ona mülâsık olan kazaya geçmek şârtiyle behemehal teftiş ederek 
her mahal için bir lâyiha tanzim edip müteselsil numara tahtında Ha
zinei Celileye gönderecek ve bu lâyihanın bir suretini de takibedecek 



701 

müfettişe verilmek üzere buna roüteferri evrak ile beraber bir torba 
derununda mahtumen o mahal meclisi İdaresine tevdi evliyecektjr. 

Madde 5 — Müfettişler ifayı vazifeye mübaderet ve muvasalatla
rını ve rkımali vazife ile (gidecekleri mahalli Hazinei Celileye iş'ar ede
cekler ve her mahalde nihayet on beş gün zarfında ikmali teftişe çalı-
saçaklardır. 

Vezaifi teftisiye ve suveri icraiyesi 

Madde 6 — Müfettişler Sandıklarda ımevcut nukut ve tahvilât ve 
senedat ile ambarlarda mahfuz zehairi üşriye ve eşyayı ayniye ve devairi 
mülkiyeye mahsus demirbaş eşyayı ve kuyııt ve hesabatı maliye ile va
ridatı üşriyenin müzayede ve ihale ve emaneten idaresi ve tahmia su
retiyle bedele rabtı muamelâtı ve resmi ağnamın ve arazi ve emlâk ve 
temettü ve bedelâtı askeriye ve sair tekâlifi emiriyenin sureti tarh ve 
tahsilini ve Defteri Hakan i ve nüfus muamelâtını ve kâffei varidatı Ha
zinenin sureti sarf ve irsalini tefti? ile mükelleftir. Rüsumat ve Orman 
ve Maadin ve Posta ve Telgraf ve Evkaf ve Düyunu Umumiye ve fieü 
idarelerini ve mahakimi şer'iye ve nizamiye ve nıecalİsi idare ve bele
diye ve ıslahhane ve Guraba Hastaneleri ve Emval ve Eytam idareleri 
ve îdareî Mahsusa Acentaları hç?abat:nı ve Devletçe göndsrilmış ye 
gönderilecek ianat biletleriyle muhacirin ianesi (muamelâtına dahi teftiş 
salâhiyetleri dâhilinde İse de evvelemirde lâzimülifa olan umuru ma
liye teftişatı teehhür etmemek ve müfettişlerin tulü müddet bir mahalde 
ikametine mahal kalmamak üzere devairi mezkûre muamelâtına ait tef-
tişatın icrası Hazineden emir itasına ve mahallince bir ihbar vukmj 
takdirinde dahi büiş 'ar Hazineden alınacak mezuniyete menuttur. Fakat 
ifatei vakitle telâfisi gayri kabil zayiata meydan verileceği anlaşıldîğj 
halde derhal teftişata bed ve mübaşeretle beraber Hazinei CeHJeye de 
iş'ar olunacaktır. 

Madde 7 — Maliye Müfettişleri muvasalat edecekleri mahallerde 
evvelen sandıkları ve ambarları teftişe mübaderetle nukut ve, senedat 
ve tahvilât ve zahair ve eşyanın miktarını defterlerindeki makbuza* ve 
medfuat ve mevcut miktariyle tatbik ve penası meskukâtın mukarrerat 
dairesinde ahiz ve sarfedilip edilmediğini tetkik ederek tebeyyün edecek 
hale göre iktizasını ifa edeceklerdir. Saniyen defatiri tensjkiye ve raua-
vinenin tamamen tesisi ve muamelâtın şünü gününe kayıt v,e şehri cet
velleri miadında tanzim ve irsal ve evrakı musbitenin hüsnühalde mu 
hafaza olunup olunmadığını tetkik ederek tesis olunmıyan defatiri tesis 
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ve noksanı olanlarını derhal ikmal ve cetveller ile hesaplarda teehhür 
ve tedahül varsa hemen tanzim ve irsal ettireceklerdir. Salisen haliye-
den sabıkaya ve bir cihete mürettep ve mahsus olan varidattan başka 
cihete sarfiyat olup olmadığını ve devairi malûmeye ait varidat ve ia-
natı ve tevkifatın vaktinde tamamen dairelerine gönderilip gönderilme
diğini ve merkeziyet usulüne tamamen riayet edilip edilmediğini ve on 
günlük telgrafların münderecatı kuyuda muvafık ve sarfiyatı vakıa me
zuniyet verilen miktara mutabık bulunup bulunmadığını teftiş eyliye-
ceklardir. 

Madde 8 —- Müfettişler tensik defterlerinin her birisinde »münderiç 
kâffei varidat ve masarifat hesaplarından lâalettâyin üçer kısmını yev
miye ve şehriye cedavili ve mütaalli'k olduğu diğer kuyut ve defatir ve 
evrakı müsbitesiyle ve kezalik geçen seneye ait yevmiye defterinin de 
kazalarda lâalettâyin iki ve liva ile vilâyetlerde birer aylığının münde-
recatını evrakı müsbite ve tahsildar irsaliyeleriyle tatbik edip muvafık 
gördüğü takdirde bunların zirine tetkikatı vakıasını kayıt ve işaret ve 
diğer aksamın da hangi tarihe kadar yürütülmüş olduğunu irae ile 
tahtim edecek gerek bu kısımlarda gerek diğer defterlerde muhalifi ni
zam ve daii şüphe bir muamele ve kayda tesadüf ettikleri takdirde dai-
rei tetkikatı tevsi edip icabederse defatiri mevcudenin münderecatı umu-
miyesini bİttetkİk neticenin temini sıhhatine sarfı mesai ve itina ede
ceklerdir. Müfettişler bu yoldaki tetkikatı sırasında tediyata ait olan 
kısımların senedatı şehriye cetvelleriyle vilâyet veya livaya gönderilmiş 
olacağı cihetle bunları behemehal cetveli mukabilinde vilâyet ve liva
dan gelmiş olan sureti muhasebe ve irsalâta ait makbuz ilmühaberle-
riyle tatbik edeceklerdir. Şayet bunlardan bazıları vürut etmemiş ise 
derhal defterdarlığa veya muhasebeciliğe bilmüracaa celp ve tatbika
tını ikmal eyliyeceklerdir. 

Madde 9 — Tahsİldaran hesabatiyle muamelâtı tahsiliyenin teftişi 
her kazada bulunan tahsildarlar tarafından en son seneye ait mürettebat 
için ashabı tekâlife vaiktü zamaniyle vengİ tezkereleri ve ihbarnameler 
verilip verilmediğini ve verilen ihbarnameler üzerine de tesviyei deyin 
etmiyenler haklarında ne gibi muamele icra edildiğini ve ita kılınan 
ihbarname ve müzekkerelerin koçanlarında münderiç' tarihi italariyle 
bunların üzerine cereyan eden muamelâtı bittetkik muhalifi nizam ah
val ve teehhürat vukuu müşahede olunduğu takdirde usul ve nizamı 
veçhile icabatı icra olunmak ve tahsildarların hesabatının memurini 
aîdesi tarafından rüyet olunup ol-jıanadığmı tefahhus ile rüyet edilme. 
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miş olduğu halde memurini aidesine icrayı tebligat ve Hazinei Celileye 
itayı malûmat edileceği gibi tahsildarların piyade ve süvari sınıfların
dan birer İkişer tahsildarın ise mübaşeretleri tarihinden İtibaren he
sapları niyet ve kuyudu tetkik olunarak işten çektir ilmelerini mucip ol-
mıyacak surette görünen noksan muameleleri ikmal ettirmekle beraber 
müşahedatı vakıalarını havi olmak üzere yedlerine birer şahadetname 
verilmek suretiyle ifa olunur. Müfettişler hesabını gördükleri tahsildar
lara verecekleri şahadetnameler münderecatını o mahallin en büyük 
mal memuruna dahi i ş a ra mecbur oldukları gibi bu yoldaki teftişat ve 
tetkikatta suizannı dâi bir hal gördükleri halde diğer tahsildarların 
kuyut ve hesabatını da tetkik eyliyeceklerdir. Müfredat defterlerinin 
ademi imlâsı ve irsaliyelerde müfredat gösterilmemesi gibi kuyudu tah
sil iyece bir noksan müşahede olunarak ikmali uzun bir zamana ihtiyaç 
gösterirse bunların ikmali için tahriren orada bulunan tahsilat müdür 
ve memurlarına ihtar ve keyfiyeti tahriren mafevkıha i ş a r etmekle be
raber lâyihasına da derceder. 

Madde 110 — Müfettişler yukarki maddelerdeki hususat hakkında 
icra ettikleri tetkikat ve teftişatı ve mevaddı sairece de ifa eyliyeceklen 
tahkikatı tanzim edecekleri lâyihaya madde bemadde muvazzahan ve 
teftişin sureti cereyanı sırasiyle derç ve tezfoir eyliyeceklerdir. 

Madde 11 Her müfettiş kendinden evvelki müfettişin tertibi 
veçhile ilk teftişe başladığı mahalden bed ile sırasiyle teftişe iptİdar 
ederek aksamı varidat ve masarİfat hesaplarından evvelki müfettişin 
tetkik etmediği üç kısmın ve tetkikatını icra eylediği kısımlardan da 
bazılarını ve kezalik tahsildarlarca evvelki müfettişin şahadetnamesi 
olmıyanlardan üç neferinin kuyut ve hesabatını ve olanların dahi birer 
neferinin o tarihten sonraki zamana ait kayıtlarını tetkik ve her biri 
hakkında sekizinci maddedeki izahat ve tafsilât dairesinde İfayı mua
mele edeceklerdir. Şahadetnamesi olan tahsildarın icabederse şahadet
name tarihinden evvelki zamana ait kayıtlarının tetkiki dahi caiz olup 
bu halde tahsildarların yedilideki şahadetnamenin ikinci defa tetkikat 
ifa eden müfettiş tarafından dahi zeylen tasdiki lâzımdır. 

(Madde 12 — Müfettişler tahsilat ksmisyonlariyle tetkiki bakaya 
komisyonlarının muamelât ve icraatını teftiş ile komisyonlar riyaset
lerinde bulunan zevat hakkındaki mukarrer atın tatbiki için bunların 
ahval ve muamelâtınca müşahedatı vakıalarını ve bakaya komisyonla
rının iptidayı teşekkülleriyle müddeti nizamiye zarfında ikmali vazife 
edememişler ise esbabını lâyihalarına dercedecekler ve bu sırada tah* 
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sİldarana verilen aidatı şehriye ile bakaya aidatının sıhhatine itminan 
hâsıl olabilecek derecede tetkikat icrasîyle beraber nispeti aidat cetvel
lerimin vaktü ızaımaniyle tanzim ve irsalini temin ve mahâli sairece tahBCl 
olunan mebaliğin orada tekrar aidat hesabına İthal edilmesi gibi ahval 
vâki olup olmadığını da teftiş edeceklerdir. 

IMadde 13 — Müfettişler muamelâtını teftiş eyledikleri seneye ait 
kısım emlâk ve temettü tadilât evrakını ve bedeli askerî tevziat defter
lerini ve bunlara mütaallük kuyııt ve cedavili kâffeten nazarı teftişten ge
çireceği gibi sinini sabıkaya ait tadîlâttan dahi bazılarınım evrakını 
görecek ve meşhudatını lâyihaya dercedecekJerdir. 

Madde 14 — Maliye müfettişleri tekâlifi umumiyenin sureti ciba-
yetinİ teftiş ve tahkik ettikleri sırada gerek cibayet gerek tahsili emvalce 
«mükellefin haklarında gadir ve k isaf ve her ne suretle olursa olsun bir 
suiistimal vukuuna muttali olduklarını müteakip ahvali mezkûrenin 
hemen men'i zımnında İzahatı kâmileyi şâmil bir müzekkere ile bulun
dukları mahallin en büyük Hükümet memuruna beyanı hal ve kaza ve 
livada ise o memurun bir derece fevkına da iş 'an keyfiyetle beraber 
işbu gadir ve itisafta buflunan mültezim İse memurini adliye tarafından 
takibatı kanuniye icra olunmak üzere bu işe dair olan evrakı ciheti ad
liyeye ve teftiş muamelâtına memur oldukları devair memurlarından 
ise usulü kanuniyesi dairesinde tahkikatı evvelİyesini icra ve ikmal ile 
evrakını canibi Hükümete teslim edecek ve işbu gadir ve kisaf ve suiis
timalde bulunan memurun işten el çektirilmesi İktiza ederse gerek 
tahkikat sırasında ve gerek tahkikatın ikmalinde onu dahi o memurun 
fevkına ihtar eyliyeceklerdir. 

Madde 15 — Müfettişler muamelâtı teftiş olunan memurinden bi
rinin zimmet ve ihtilasını ve umuru memuriyetince kanunen müstelzİmİ 
ceza diğer bir halini (gördükleri halde dahi kezalik usulü dairesinde lâ-
zımgelenler ile tahkikatı evvelİyesini icra ve ikmal ile evrakını Hükü
meti mahallİyeye ila ve gerek tahkikat sırasında ve gerek tahkikatın 
ikmalinde o memurun işten el çektirilmesi lâzımgeldiği takdirde ma* 
fevkına beyanı keyfiyet edeceklerdir. 

Şukadarkİ iradei seniye ile mansup memurinin işten men'i hak
kında icabeden muamele müfettişlerin İş'arları üzerine Hazinece ifa 
olunur. 

Madde 16 — Teftişatı vakıalarında memurini mülkiyenin cinayeti 
emval için memurini maliye tarafından niza matı mevzua dairesinde vâki 
olan müracaatlarına mukabil icraatı Iâzimede bulunmadıklarını hisset-
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sildarana verilen aidatı şehriye İle bakaya aidatının sıhhatine itminan 
hâsıl olabilecek derecede tetkikat icrasiyle beraber nispeti aidat cetvel
lerinin valkıtü zamaniyle tanzim ve irsalini temin ve malhâli sairece tahsil 
olunan mebaligin orada tekrar aidat hesabına ithal edilmesi gibi ahval 
vâki olup olmadığını da teftiş edeceklerdir. 

IMadde 13 - Müfettişler muamelâtını teftiş eyledikleri seneye ait 
kısım emlâk ve temettü tadilât evrakını ve bedeli askerî tevziat defter
lerini ve bunlara mülaallik kuy:.rt ve cedavili kâf iden nazarı teftişten ge
çireceği gibi sinini sabıkaya ait tadilâttan dahi bazılarımın evrakını 
görecek ve meşhudatım lâyihaya dercedeceklerdir. 

Madde 14 — Maliye müfettişleri tekâlifi umumiyenin sureti ciba-
yetini teftiş ve tahkik ettikleri sırada gerek cibayet gerek tahsili emvalce 
ımükeHefîn haklarında gadir ve it isaf ve her ne suretle olursa olsun bir 
suiistimal vukuuna muttali olduklarını mütaakıp ahvali mezkûrenin 
hemen men'i zımnında izahatı kâmileyi şâmil bîr müzekkere ile bulun
dukları mahallin en büyük Hükümet memuruna beyanı hal ve kaza ve 
livada ise o memurun bir derece fevkına da iş 'an keyfiyetle beraber 
işbu ıgadir ve ît isafta bulunan mültezimi ise mamurini adliye tarafından 
takibatı kanuniye icra olunmak üzere bu işe dair olan evrakı ciheti ad
liyeye ve teftiş muamelâtına memur oldukları devair memurlarından 
ise usulü kanuniyesi dairesinde tahkikatı evveliyesinî icra ve ikmal ile 
evrakını canibi Hükümete teslim edecek ve işbu gadîr ve it isaf ve suiis
timalde bulunan memurun işten el çektirilmedi İktiza ederse »erek 
tahkikat sırasında ve gerek tahkikatın ikmalinde onu dahi o memurun 
fevkına ihtar eyliyeceklerdir. 

Madde 15 - Müfettişler muamelâtı teftiş olunan memurinden bi
rinin zimmet ve ihtilasını ve umuru memuriyetince kanunen müstefzimi 
ceza diğer bir halini gördükleri halde dahi kezalik usulü dairesinde lâ-
zımgelenler ile tahkikatı evveliyesinî icra ve ikmal ile evrakını Hükü
meti mahalliyeye ita ve ıgerek tahkikat sırasında ve gerek tahkikatın 
ikmalinde o memurun işten el çektirilmesi lâzımgeldiği takdirde ma-
fevkına beyanı keyfiyet edeceklerdir. 

Şukadarki iradeİ senîye ile mansup memurinin işten men'i hak
kında icabeden muamele müfettişlerin iş'arları üzerine Hazinece ifa 
olunur. 

Madde 16 — Teftişatı vakıalarında memurini mülkiyenin cibayeti 
emval için memurini maliye tarafından nizamatı mevzua dairesinde vâki 
olan müracaatlarına mukabil icraatı lâzinıede bulunmadıklarını hisset-



tikleri halde kaza ve livada o memurun mafe>ikına keyfiyeti iş 'ar i le 
Hazineye de beyanı bal- ve vilâyette ise yalnız Hazineye i ş a r eyliye-
cekl erdir. 

Madde 17 —Hazinei CeJiledea vürudedecek tehKgat öterine Düyunu 
Umumiye ve Rej i İdareleriyle ihalida meakûriilesaroi diğer devaİrce icra 
edecekleri teftişatın netayicini idare merkezine tebliğ olunmak üzere 
doğrudan doğruya canibi Hazineye ve eytam sandıkları ve ıslah
hane ve Curaba Hastanesi ve belediye ve saireye ait teftişat netayicini 
canibi vilâyete izbar eyliyeceklerdir. 

Madde İS — Müfettişler umuru maliyeye motaall ik kâffei kara
mın ve nizamatın su veri icraiyesîne dikkat ile tetftişatı vakıaları ffda 
on dördüncü i le on besinci maddelerde beyan olunan ahvalden maada 
tesadüf edecekleri her türlü yolsuzluklar için dahi memurlarına tah.-
riren ifayı ihtara t i le ihtaratı vakıa m ukteziy atının takibini mafevk me
muruna da iş'ar eyliyeceklerdir. Teftişi ahirde evvelce vukuhulan İhta-
ratm ademi İskasından dolayı b i r zarar vukuagelmişse onun başkaca 
tahkikatı İcra edilmek tabii olup hiç bir zararı mucip olmıyan ihmalden 
dolayı dahi icabedenler hakkında Iâzımgelen muamele Hazinece tâyin 
ve icra olunmak üzere lâyihajara mufaşsalan dercedilecektir. Memurince 
tebeddül vukuunda bu gibi ihtarnameler seleften halefe aynen devrolu-
nacak ve terettüb edecek muamele o makamda asaleten bulunan zata a i t 
olacaktır. 

Madde 19 — Kuyut ve cedavîlin mahza bir suİtefehhüm neticesi 
olarak müttehaz olan usul ve kavaidi tensİkıye ve rmıkarrerat ve teb
ligat ve talimat ahkâmına tamamiyle rtıuvafık olarak tanzim ve tajırir 
edilmediğini müşahede ettikleri takdirde sureti tashih ve tevfikı me
murlarına tarif ve tefhim eyleyip keyfiyeti lâyihalarına da ızahen der-
cedeceklerdir. 

Madde 20 — Müfettişler bilûmum varidatı Devletin tezyidi ve ba
kayasının tahsili ve alelhusus aşar ve ağnam ve rüsumu sairenin teza-
yüdü tedabirini ve tenakusu masarif ata ve tahriri emlâk ve nüfusa ve 
tezyidi serveti mahalliyeye ait müta^âat^ru da msıyazaa^an v r mufaş
salan Hazinei Cçlileye iş 'ar eyliyeceklerdir.. 

Madde 21 — Her malîye müfettişi dairei tefrişinde bulunan vilâ
yetlerde suiistimalât ve eair yolsuz muamelat rukuaua dair vâki olacak 
ihbara t ve istitlâat üzerine nereye gideceğini işaa etmeksizin yalnız Ha-
sineye şifre telgrafla malûmat vererek azimet eder. 6 u misîllu Ihharat 
ü*erin# bit defa tefti* eylediği bir mahallin akün teftişinde vaaahut 

T. 1 C. f F. 4S 
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müddeti kalile mürurunda yine teftiş olunması caizdir. Müfettiş bir 
mahalde tahkik etmekte olduğu bir maddeyi bir lüzumu fevkalâde 
olupta Hazineye iş'ar etmedikçe yahut doğrudan doğruya Hazinenin 
is 'an olmadıkça nakıs bırakamaz. Vülâtı ızaım hazeratı bazı mahallerin 
teftiş ettirilmesine lüzum gördükleri halde Harineî Celileye bil iş'ar mü
fettişe emir verdirilmek iktiza eder. 

Madde 22 — Müfettişler esnayı devir ve teftişte kendi dairei tefti-
şiyeleri haricinde diğer bir dairei teftişiye dâhilinde vukuunu istihbar 
ve istitlâ edecekleri yolsuz muamelât ve zimmet ve ihtilas gibi mühim 
hususat hakkında Hazineye ve o dairenin müfettişine malûmat vere
ceklerdir. 

Madde 23 — Vilâyetlerce memurin ve kelebe ve tahsildarların azil 
ve nasplan nizamat ve mukarrerat ve tebligat dairesinde cereyan edip 
etmediğini ve müddeti teftişiye zarfında azledilen memurların evrakı 
nutkıyesi alınarak sebebi azli nizamına tevfikan tezahür ettirilip ettiril
mediğini ve kezalik o müddette intihap ve nasbedilen memurun müseccel 
ve beriyüzzimme ve intihabı Memurini Maliye 'Nizamnamesinde mu
harrer şerait dairesinde imtihan ve intihabedilip edilmediğini tetkik 
ederek yolsuz olanları men ve keyfiyeti lâyihalarına dercedeceklerdir. 

Madde 24 — Kefil itasiyle mükellef olan bilûmum memurinin ke-
faletnameleriyle emlâki emirİye aşar ve rüsumat ve müstecir ve mülte
zim kefalet senetlerinin mevcut ve hüsnühalde mahfuz olup olmadığını 
ve memurin küfelâsımn evkatı muayyenei nizamiyesinde yoklamaları 
icra olunup olunmadığını ve hükmü kalmamış olan senedatm ret ve is
tirdat olunmaması esbabını tetkik ve her lâyihaya buna dair bir fıkra 
dercedeceklerdir. 

N o : 1 6 0 — 2 3 zilhicce 1 3 2 2 tar ihl i P o s t a Pake t l er i 

Nizamnamesinin. 1 inci m a d d e i muaddeles i 

28 rebiyülâhır 1325, 28 mayıs 1323 

Madde 1 — Sıkleti on kilogramı ve eb'edı sekizinci maddede tâyin 

olunan miktarları tecavüz etmiyen eşya ashabı tarafından kıymet tak-
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dir ve beyan olunduğu halde kıymetli ve kıymet beyan olunmadığı 

halde âdi posta paketi namiyle naklolunur. 

Diıalur Caaale 
•No. Bat l . i ı Terıîp Cilt Sahife S a n 

Po*tn paketleri hakkımla NiMamımf I : htFi 
P a m paketleri hakkımla Nizamname I 0 Ü S 
Pot i* P a k r i l n i MiiOıntınf.iııin 1 inci maıttlroini» tadili I ft TflO 
Po»t* Pakrl)<vl Nizam namesinin bazı maddelerinin tadili 1 K 
Posta Paket in i NiıamnjımMİnin 4 Üni-ii maildenim tnnaildir 
mad'lei nizami IT i' 6 l'JJJ 
Poıtn Pnkellen Nizamnaaminın 13 nri rcınıldr-.in- t;ıiı/ı>^l 
fıkra hakkın d» «cvaıtıiı J t i z a m i ı c 2 t, 1270 
Pnafa PafcotlerJ NiıamnamcBİnin S înri ma.Mo.ino müzen rl 
fıkra hakkın-1» Mıamnamc 2 I I 130 
Po»l« Paketleri Ji'atm'-ınninin 12 n'İ -nad.fr; muad . l r l c j ı in in 
fıkra! abircıini muadJil Niuuntianw ^ İ t 237 
Kıymetli nukaddrTpli mrkatip ilr poır» paketlerinin fırunlı 
temi niyetinin lezyidi h«kkını(a Kanun 3 1 ] 5 j 
Seferberlikte efradı aafceriyr telıtraf havalenamelerimle kıraati 
aakeriye vo kumanda heyetleri mfniubìnjnc ait i i rmedir 
poti» paketleri ûcuratı haki inda Kanun 2 * 3 8 i 
Müllefikın m ]ikinden relb edilecek levazımı harbiye İlr 
Düveli Müttefik» tabi tan Vc efradı namlarına ee lrrek po-t» 
paketlerinin rünrûlı remlinden, evrdkı muhaberenin pim t» 
Meretinden muafiyeti hakkımla Kanun 2 t 747 
vfemaliki ecnciirr. 'de i c r a n harekât eılen 0»m>nlı Kıtaatı 
»abitan ve efradı n ımlanna «ön . l ı r i l rrrL pooin pakrl 1 r r i n ı n 

ııimriik resminden mııafivrıj bakkfjjd» Kanun .' * é}0 

N o ; 1 6 1 — Vergi E m a n e t i Tevzi Ka lemi ketebei muvakkates in in 
T e k a ü t S a n d ı ğ m a m ü t e d a i r 1 8 şevval 1 3 0 2 tarihl i tal imatın 

8 inci m a d d e i muaddeleai 

28 rebiyülâhır 2325, 28 mayıs 1323 

Madde 8 — Ketebei muvakkalenin sandıktan İstikraz edeceği akçe 

nemasiyle beraber Üç ayda alabileceği senedat ücreti miktarını ve dai

rei nezaret memurin ve ketebesiyle hademesinin İstikraz edeceği akçe 

keza İrk maa faiz üç aylık maaş miktarını tecavüz etmiyecektir ve istik

raz edecekleri akçeyi bir sene zarfında maa faiz tesviye etmek üzere ke

tebei muvakkate şehrî alacakları ücretten ve muvazzafin dahi muhassas 

olan maaşlarından rub'unu sandığa havale ve ketebei muvakkate yine 

muvakkatlerden ve memurin ile ketebei muvazzafa dahi maaşları meb

lağı müştakrazünbihi tediyeye kâfi mırvazza'findeıı iki kefil iraesihe 

mecbur olacaklardır. 

http://ma.Mo.ino
http://-nad.fr
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N o : 1 6 2 — G ü m r ü k r e s m i n e z a m m ı m u k a r r e r o lan % 3 
h a k k ı n d a Düyunu U m u m i y e m e m u r l a r ı n c a i c r a 

o l u n a c a k vazifei tetkikrye h a k k m d a 
T a l i m a t 

9 cemaziyelevvel 1325, 7 haziran 1323 

Madde 1 — Düyunu Umumiye idaresi tarafından gerek Dersaa-
det'te ve gerek taşrada rüsumat nezareti eriyle mülhakata izam olunacak 
memurlar yüzde sekiz ithalât resmi gümrüğüne tabi eşyaya mahsus ve 
muahedat ve mukavelâtı miin'akide ve kavaîdi mer'iyei rüsumİye tah
tında cari ithalât resmi olmak üzere istifa olunacak yüzde on bir güm
rük resminden üçüncü Dersaadet gümrükleri nezaret ve müdiriyetlerine 
ait miktarım merkez emanet ve taşra rüsumat idarelerine ait miktarını 
da taşra rüsumat nezaretleri merkezleri veznelerinden ahi« ve kabzede-
ceklerdir. Yüzde üç gümrük resmi munzammından mütehassıl olup Dü
yunu Umumiye tarafından alınacak mebaliğin yüzde yetmiş beşi Rumeli 
Vilâyatı Sclâsei Şahanesinin muvazene açığını kapatmak için mezkûr 
Düyunu Umumiye İdaresi vesatatiyle bankada bıfız ve mezkûr bütçe 
açığını kapatmıya sarf ve istimal olunacaktır 

Madde 2 — Düyunu Umumiye memurları Rüsumat İdaresi memur
larına ait vezaife ve muamelâtı rüsumiyeye mütaallik hususata katiyen 
müdahale etmiyeceklerj gibi evrak ve kütübü muzırra eczayı nariye es* 
liha ve mevaddi müştailenin Memaliki Şahaneye ademi ithali hakkında 
şimdiye değin cari olan usule dahi hiç bir suretle müdahale edîlemi-
yecektir. Şayet ifayı vazifeleri esnasında yüzde üç hasılatına İrası zarar 
edebilecek sehviyal veya zühulden mütevellit ahvale tesadüf ederlerse 
keyfiyeti mensuboldukları idareye ihbar etmekle iktifa eyliyeceklerdir. 

Madde 3 — Memurini mumaileyhim yüzde üç resmî miktarı umu
misini kayıt ve hesabetmek üzere resmi mezkûrun tahsil ve istifasına 
mütaallik bilcümle defatir ve evrakı icabettikçe tetkik ve tatbik ede
ceklerdir. 

iMadde 4 — Rüsumat İdarelerince istifa olunacak gümrük rüsu
munun yüzde üçünden tahassül edecek mebaliğ makbuz senedi muka
bilinde Bankı Osmani şubesi olan mahallerde Düyunu Umumiye hesa
bına bank şulbelerine ve bulunmıyan yerlerde kezalik senedi makbuz 
mukabilinde Düyunu Umumiye memurlarına peyderpey tevdi olunacak 
v e beher marha ait hasılat ve makbuzat hesabı ertesi mahm ilk haftası 
zarfında rüyet edilecektir. 
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Madde 5 — Müddeti nizamiyesi oran altı mah zarfında transit edi
len eşyadan alınan ithalât resminden yalnız transit resmi olan yüzde 
biri tevkif ve mütebakisi reddedileceği cihetle reddiyatı vakıadan sureti 
sarf ve tahsisi birinci ırradyeae musarrah olan yüzde üç îlk ita olunacak 
meba!iğden tevkif olunacak ve şu tevklfflt ve reddîyat kuyudu müteaî-
likasında irae kılınacaktır. 

Madde 6 — İthalât eşyası üzerine sehven İstifa olunduğu vuku-
bulacak istidaya binaen indettahkik tahakkuk eden ve kezalik dâhili Me-
maliki Şahanede inşa olunan müessesatı nafıaya ait olup ithalât gümrük 
resminden istisna edildiğini rflutazammın olan muafiyet defteri tebHğ 
olunmazdan evvel'oelbedilip resmî gümrüğü depozito suretiyle alınan ve 
bazen muamelesi uzamasından dolayı ir ad kaydedilen alât ve edevat 
ve eşyayı sairenin ithalât resmi masraf kaydiyle red ve iade olundukta 
yüzde üç kezalik Duyunu Umumiyeye ilk verilecek mebaJiğden tevkif 
edilecektir. 

Madde 7 — Devairi emiriye nam ve hesabına olarak imrar edilen 
eşyadan nakten bir güna ithalât resmi istifa olunmayjp alelûsul bir 
k ı t a senet ahziyle iktifa olunageldiği cihetle yüzde üçe ait miktarından 
bittabi hisse verilmiyecek ve şu kadar ki marüzzikir senedat irae olu
nacaktır. 

• 

No: 1 6 3 — T a r a f e y n konsoloslariyle tebaa ve ticaretleri 
hakkında en ziyade znazhan müsaade olan millet 

muamelesi icrasına dair Norveç'le ooümza 
Protokol 

tradei seniye tarihi: 

23 cemaziyelevvet 1325, 21 haziran 1323 

Bir taraftan Hükümeti Seniye namına hareket eden Hariciye Nazın 
Ahmet Tevfik Paşa Hazretleri diğer taraftan Almanya Hükümetinin 
Fevkalâde ve Murahhas Ortaelçisi olup memuriyeti mahsusa ile nezdi 
Saltanatı Seniyede mukim ve «Konseye İlintim Aktüel» unvanını haiz 
bulunan ve Norveç Hükümeti namına hareket eden Mösyö «Giderlen 
Vahter» usul ve nizamı dairesinde haiz oldukları mezuniyete mebni 
hususatı âtiyeyi tahtı karara almışlardır: 
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Hükümeti Seniye ile Norveç Hükümeti bir Ticaret Muahedename-
aiyle bir. Konsolos iMukavelenamesİ akdine karar vermiş olduklarından 
mârüzzikir muahede ve mukavelenamelerin akdine değin her iki (Hükü
metin konsolosJariyle tebaa ve ticaretleri hakkında Tarafeynce en ziyade 
mazharı müsaade olan millet muamelesi icra edilmesini tensibeylemiş-
lerdir. 

İşbu protokol Dersaadet'te iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

13 haziran 1907 

Hariciye l\azırı 
( i m z a ) : Fon Giderlen Vahter (İmza) : Tevfik 

N o : 1 6 4 — E m n i y e t Sandığ ı İdares in in Z iraa t B a n k a s ı n a 
i lhakiyle Sandığ ı m e z k û r Nizamnames in in m e r h u n a l a 

m ü t e d a i r 2 0 nc i m a d d e s i n i n takyidi ve m ü t e f e r r i a t ı 
h a k k ı n d a i rade i seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Dersaadet Emniyet Sandığının ıslahı lüzumuna dair Divanı Mu
hasebat Riyasetinden gelen tezkere üzerine sebkeden iş'ara cevaben T i 
caret ve Nafıa Nezaretinden varidolup meyanei bendegânemizde kıraat 
olunan tezkere mealinde Emniyet Sandığı ahalinin teshili ihtiyacat ve 
muamelâtına 'hizmet etmekte olduğu halde mukaddema muamelâtı sar
rafiyece hadis olan ahvalin tesiratma mukavemet edemeyip tediyatını 
tahsilat vukuuna talika- mecbur olmasından ve daha bazı esbaptan do
layı itibarına nakise ıgelerek umuru muamelâtı sektedar olmuş oldu
ğundan ıslahı idaresi lüzumu bedihi olduğu ve sandık memurini maa-
şatı için senevi üç yüz elli yedi bin yedi yüz seksen kuruş nıuhassas 
iken Sandığın düyun ve matlubu üzerine işliyen faizlerden hesaben 
hâsıl olacak temettü buna kifayet etmemesi evvelce nazarı dikkate alı
narak maaşı mezkûrun nısfı tecil ve muahharen komisyon marifetiyle 
tensik olunarak elyevm maaşatı muhassasanın yekûnu yüz doksan beş 
bin üç yüz altmış kuruşa tenezzül etmiş ise de Sandığın hali hazırı bu 
maaşı da ifaya mütehammil olmadığı [gibi sandık muamelâtının hüsnü 
rüyet ve temşiyeti memurini idarenin reviyet ve liyakatine (mütevakkıf 
ve memurini mevcude i le bu işin idaresi müteazzir olup Sandık idare
sinin ıslahı maddesinin uzaması ve aradan zaman geçtikçe tahsilatın 
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dahi kısmen masarifi idareye sarf ve İstihlâki yüzünden Hazinei Celile 
ve ahali mutazarrır olacağı tabii bulunduğu cihetle buralara mahal 
kalmamak üeere bir tedbir ittihazı lüzumu denneyan olunmuştur. Em
niyet Sandığı muhtacını ahalinin lüzumu âcili üzerine ufak tefek eşya 
terhiniyle ve kolaylıkla para tedarik edebilmesine hadim bi r tesisi nafi 
olduğu halde bazı ahval sebebiyle idaresi sekte dar olarak şimdiki halde 
b i r nefi ve faydası olmayıp elyevm tenkisen verilmekte olan memurin 
maaşı dahi karşılıksız kalmış ve bu halin devamı tahsilatı vakıanın dahi 
maaşata sarfiyle ashabı tevdiatın zıyaı hukukunu müstelzim görünmüş 
idüğinden sandığın ıslahı idaresi emri zaruri olarak 'bu bapta cereyan 
eden müzakeratta sandığın hali hazıriyle devamı kabil olamıyacağı gibi 
gerek Divanı Muhasebat Riyasetinin i ş ' an gibi Hazinei Celilei Maliyeye 
de teshilâtta bulunacak birmüessesei maliye haline isali ve gerek yeniden 
bi r nizamname yapılarak tahviMt ihracı ve hariçten akçe istikram nri-
sillû tekellüfat ihtiyarı dahi muvafık* hal ve maslahat ıgörulemeyip 
mukaddema Meclisi âcizanemiz karariyle arz ve istizan kılındığı ve 
merbut tezkere suretinde izah olunduğu veçhile vakıf ve arazi ve sükna 
ve kefaleti şahsiye teminat olarak kabul olunmayıp sırf mülk, mağaza 
ve dükkân gibi emvali ıgayrimehkule ile mücevherat ve evanîi simü zerin 
kıymeti hakikiyeleri ve esham ve tahvilâtın piyasa fiatı esas ittihaz 
olunarak usulü mer'iye dairesinde irtihaniyle nakdi mevcudun müsa
adesine göre Meclisi İdarece tây'm olundcak miktar üzerine akçe ikraz 
olunmak ve irtihan ve füruht muamelâtı bankaca emri irtihan hakkında 
cari olan nizamata tabi bulunmak ve sandığın muamelâtı sabıkası dahi 
Bank 'İdaresince rüyet ve tetkik olunup tasfiyei hesabat ve iktizasına 
göre memurinin tebdili ve masarif ve tahsisatın tasarruf ve tadili mi-
sillû hususat Meclisi İdarece verilecek kararlar üzerine Nezaretçe icra 
kılınmak ve haddi gayesi ell i bin lira olarak bankaca Emniyet Sandığı 
için kırk elli bin liralık b i r kredi açılıp Meclisi İdarenin kararı ve Ne
zaretin tensibiyle bu karar dairesinde lüzum göründükçe Ziraat Ban
kasınca mer'i olduğu üzere yüzde aİtt faizle ikraz edilmek üzere Sandık 
İdaresinin Ziraat Bankasına ilhakiyle şimdiki komisyon vazifesinin Zi
raat Bankası -Meclisi İdaresine tevdii ve sandık masarifi tahsisatından 
miktarı münasibinin kezalik Meclisi İdarenin karan ve iNezaretin ten
sibiyle ihtiyar olunacak fazla masraf karşılığı olmak üzere bankaya 
terk ve itası ve teferruatının icrası tezekkür kılınmış olmakla ve mezkûr 
tezkere melfufiyle arz ve takdim kılınmakla ol'bapta ve katıbei ahvalde 
emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 
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Arz tezkeresi 

Dersaadet Emniyet Sandığının ıslah ve temini muamelâtı lüzumuna-
dair Oivam (Muhasebat Kiyaseti behiyesinden sebkeden iş'ar ve bilmtl> 
habere Ticaret ve Nafıa İNezareti Celilesinden alınan tezkerei cevabiye 
üzerine cereyan eden müzakeratı havi Meclisi Mahsusu Vükelâdan tan
zim olunan mazbata 23 zilhicce 1324 tarihinde tezkerei senaveri ile ardı 
hakipayi âli kılınmıştı. Elli sene müddetle ve baaı şeraitle mezkûr Sandık 
idaresinin imtiyazla ihalesi tebaai Devleti Aliyeden Maryo Kriger ta
rafından istida olunmasına ve Sandık muamelâtının hali hazırla idaresi 
gayri kabil bulunmasına mefcnİ sandığın iş'an sabık veçhile Ziraat 
Bankasına ilhakı yahut imtiyaz suretiyle idare olunmak 'üzere talibiyle 
müzakereye 'girişilmesi zımnında Nezarete mezuniyet İtası veya tedbiri 
diğer ittihazı hakkında Nezareti Müşarünileyhadan vârid olan tezkere 
mazbatai mâruza suretiyle beraber arz ve takdim kılınmış ve mezkûr 
sandığın imtiyaz suretiyle idaresi maslahaten gayri caiz bulunmuş ol
duğundan arz ve istizanı sabık hakkında her ne veçhile irade i seniyei 
cenabı hilâfetpenahi şerefmütaallik buyurulursa mantuku âlisi infaz 
edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

2 cemaziyelevvel 1325, 31 mayıs 1323 

tradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Resİdei desti tazim olup melfofrariyle manzum âli buyurulan işbu 
tezkerei âârniyei sadaret penanı! eri üzerine mucibince iradei serrlyei ce
nabı hilâfetpenahi şerefandnr buy uru 1 muş olmakla olbapta eıttrü fer
man hasreti veliyiHemrindir. 

29 cemaziyeiîevvel 1325, 27 haziran 1323 

N o : 1 6 5 — Nevahi m e r k e z l e r i n d e b u l u n a n nah iye mec l i s l er in in 
vazaifi sullıiye v e adl iyesini m ü b e y y i n N i z a m n a m e 

29 demaztyelâhır 1925, 17 temmuz 1323 

B t R Î N C t F A S I L 

Mecatisi tnezk&renİn sureti teşkili hakkındadır 

(Madde I — f d a r e i Umumiyei Vilâyat Nizamnamesinin elli altıncı 
maddesinde gösterildiği veçhile müdürlerin tahtı riyasetinde bulunan 
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nahiye meclisleri Teşkili"'Mahakim Kanununun Üçüncü ve dörcfüncü 
maddelerinde murakkam vezaifi adliyesini ifa etmek Üzere merkezî idare 
oJan nahiyenin heyeti ihtiyariyesinden ve ahalisi sümııu murrtelifeden 
mürekkep olupta her sınıfa mensup ve mÜlvadmt heyeti İhtiyatiye** 
bulunan nahiye merkezlerinde dahi ha heyettevlh nihayet tf&rt nereti 
tecavüz etmemek üzere celp ve davet olunacak azasından lüzum ve icabı 
halinde teşekkül edftr. Umuru fahririyi»i nahiye kSİlfci ve ^ imaşİr r r te 
ait vazifesi de nahiyenin jandarmasiyle bekçi ve korucusu tarafla1 rîrraVn' 
ifa kılınır. 

Madde 2 — Nahiye meclîsleri reis i le beraber birinci maddede 
gösterilen aranın nısfından lâakal b i r ziyadesi mevcut olduğu halde 
umuru adliyeyi niyete s*!ih addolunur. Tarafeynden biriyle muhake
mesi ve karabet ve adaveti ve davada dblayısiyle menfaati maliyesi 
oranlar talep ve iddia vükuurraa heyetten ihracedîlir. 

Madde 3 — Riyaset vazifesiyle mükellef bulunan müdürlerin gay
bubeti halinde mevcut asanın ittifak ve ekseriyeti ârasiyle idlerinde» 
intihabolunacak âza riyaset vekâletini ifa eyler. Şu kadar ki bu i l t i 
hapta Türkçe okuyup yazması olanlar tercih kılınır. 

İKİNCİ FASIL 

Mecâlisi Mezkûrenin vezaifi adliyesi beyanindadır 

Madde 4 — Nevahi mecal isinin raev&ddı kuhukiyedeki vezaifi ev* 
velen nahiyeye merbut kura ahalisi beyninde bin beş yüz kuruşa kadar 
olan her nevi alacak dâvalarlyle ha miktar ve kıymeti mütecaviz olmi-
yan emvali menkule ve gayri menkuleye mütaallik münazaatı tarafeynin 
müracaat ve nzalariyle sulhan tesviye etmek saniyen sureti sulhİyeye 
raptolunamıyan ve aslen yüz elli kuruş veyahut bu miktar ve kıymetteki 
emval ve emlâkten ffltötevaHfctoton Aratü rratnrirryeyi katiyen yani ka
bili mdnaf olmamak kaytt re şaftfyto hükm^ytfc#*ek saftsen geftfc 
han ve gerek hükmen rüsyet ve tesviyesi dalrei T%14ttiy*ft v e veztfetf'har^ 
cinde bnîüflah hukuk davelörmdan ttoMyı tarafeyni tnt&tkmtâ aifliSlfte 
Revketmek keyfiyatmdan ibarettir. 

Madde 5 — Mecalisi mezkûrenin mevadfdı cezaiyeye mutaallık ve
zaifi dahi kabahat nevinden olup beş beşliğe kadar cezayı nakaı arızini 
İcabeden ceraime kezalık katî ve bu miktar cezayı nakdiyi mütecaviz 
olan ve herhalde hapis cezasını müstelzim bulunan kabahat derecesin-
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deki ef'a] ve harekâta kabili istinaf olarak hüküm ve karar vermek hu-
susatma münhasırdır. 

Madde 6 — iDaavü hukukiye hayvan ve zahire ve sair emval ve 
eşya alıp satmak ve ıgjündelik ile çalışmak ve ortakçılık etmek ve hay
vanını diğerine kiralamak ve karzen akçe vermek ve Ceza Kanunnamei 
Hümayununun iki yüz altmış birinci maddesinde gösterilen suretten 
m a a d a hu yolda şahsı aharın bağ ve bahçesine ve mezru olan arazisine 
ve harman yığınlariyle mahsulâtı sairesine İrası hasar eylemek misillû 
hususat ile diğer bu gibi muamelâtı âdiyeden mütevellit alacak ve taz
minat dâvaları ve hudut ve sınır münazaatiyle emlâk beyi ve şırasından 
ve bunların ciheti tasarrufİyesİnden mütehaddis müddeiyattır. 

Madde 7 — Beş beşliğe kadar cezayı nakdî alınmasını müştekim 
olup nahiye meclislerinin katiyen hükmedeceği kabahat dâvaları zikrolu-
nan kanunnamenin babı şalisinin iki yüz elli dördüncü maddesinde 
muharrer olduğu gibi beş beşlikten nihayet yüz kuruş cezayı nakdiyi 
veya hapis cezasını veyahut hem cezayı nakdî ahzini ve hem hapsi is
tilzam edipte ka'bili istinaf olmak üzere hükme mezun bulunduğu me-
vaddı curmiye dahi kanunu mezburun. iki yüz ell i beşinci iki yüz ell i 
altıncı iki yüz ell i yedinci iki yüz elli sekizinci iki yüz elli dokuzuncu 
iki yüz altmışıncı iki yüz altmış birinci iki yüz altmış ikinci İki yüz 
al ton iş üçüncü İki yüz altmış dördüncü maddelerinde gösterildiği üzere 
umuru tahaffuziye ve tanzifiyeye ademi riayet ve Hükümetin evamir 
ve tembihatiyle usul ve nizamatı mermiye ahkâmına muhalefet gibi vu-
kubulan ef'al ve harekâttan ibarettir. 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 

Nahiye meclislerine sureti müracaatı ve daavinİn keyfiyeti 
rüyetini mübeyyindİr 

TVladde 8 — Hukuk davalarından dolayı bidayeten ve itirazen na
hiye meclislerine müracaat için arzuhal tanzim ve itasına mecburiyet 
olmayıp dâva şifahen dermeyan olunur ve müddeaaleyh tarafı dahi 
nahiye müdürleri canibinden meclisin yevmi içtimaında ba pusula celp 
ve davet edilir. 

Madde 9 — Müddei ve müddeaaleyh daveti vakıa üzerine gelerek 
ya bizzat muhakemede hazır bulunur ve her ikisi veyahut bunlardan 
biri istedikleri halde huzuru mecliste şahsı aharı taraflarından tevkil 
edebilir. 
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Madde 1 0 —- Maddei sabıkada gösterildiği veçhile daavii hukıt-
kıyenin teşkil olunacak tarafeyni vezaifi asliye icabatına tevfikan ev
velemirde sulha davet ve tengip ve teşvik olunarak her ikisinin nza ve 
muvafakatleri halinde keyfiyet takarrür eden sureti sulhrye dairesinde 
karara raptolunur ve sulhan tesviyesi gayri kabil olupta dördüncü mad
denin fıkrai saniyesi mantukunca yüz ell i kuruş veya bu miktar kıymeti 
tecavüz etmiyen daavinin berveohiâti muhakemesine biliptİdar evvelâ 
müddeînin talep ve iddiası sual olunup badehu müddeaaleyhin ifadatı 
cevabiyesi istima kılınır. Mecellenin ikrar ve beyyinat ve tahlif hak
kındaki kitaplarında gösterildiği üzere müddeaaleyh dâvayı ikrar ey
lediği surette şu ikrarına binaen müddeahihin tahsiline hükmolunur. 
tnkâr ettiği takdirde müddeisindenhu bapta senedi veya bu kabil sair ev
rakı veyahut şahitleri olup olmadığı istifsar olunarak İddiasını bunlardan 
biriyle ispat ederse kezalik müddeabihin lüzumu tahsili tahtı karara 
alınır. Müddeİnin dâvasını ispat edemediği surette talebiyle hasmına 
yemin verilir. Müddeaaleyh bu yemini kabul ve İcra eder veyahut müd-
dei talibi tahlif olmazsa dâvası reddedilir ve müddeaaleyhin teklif olu
nan yemini kabulden istinkâfı suretinde dahi müddeabihin kendisinden 
tahsilini natık karar ita kılınır. Müddeaaleyh indelmuhakeme talebolu-
nan mebaliğ ile emval ve eşyanın aıhiz ve kabzolunduğunu ikrar ile be
raber bunları bîlâhara müddeiye teslim ve iade eylediği yolunda d e f i 
dâvada bulunduğu ve hasmının inkârı üzerine şu müdafaasını yukarda 
tarif olunduğu veçhile ispattan izharı aczeylediği takdirde talebine mu-
karin müddeiye tevecrüh eden yemin meselesi dahi birinci fıkraya tev-
fik olunur. 

, Tazminata mütedair daavide azadan biriyle nahiye 1 meclisi kâtibine 
terfikan meclîsçe bilinühap mahalline izam olunacak lâakal üç nefer 
•ehli hibrenİn miktarı hasar hakkındaki beyanatı ve keşif ve muayeneye 
muhtaç hususatı saireden dolayı şu veçhile intihap ve izam kılman er
babı vukufun, malûmat ve meşhudatı bu cihetler için esbabı hükmiyeden 
ad ve itibar edilir. 

Hukuk dâvalarından dolayı tâyin olunan yevmi muhakemede vu-
kubulan davete mazereti meşruasmdan naşi icabet edemediğim ihbar 
etmeksizin huzurdan imtina eden müddeaaleyhin gıyabında dâvayı vakıa 
ierveçhibalâ rüyet ve tetkik ve hüküm ve karara rapt ve tevsik olunur. 
Şukadar ki bâzın bilmeclis olan müddeâ dâvasını ispattan izharı aczede-
rek yemin teklifinde bulunduğu aurette hasmının indelitiraz yeminden 
ist inkâf etmesine talikan müddeabihin tahsiline hükmolunur ve »irde 
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murakkam elli altıncı maddede gösterilen müddet zarfında itiraz ta
rikiyle müracaat olunduğu halde işbu yeminin icrası ve sair esbabı 
hükmiye aleyhinde dermeyan olunan itiraaatın tetkıkiyle icabına göre 
tekrar karar verilir ve müddeti muayyenesİnin mürurundan softra vu-
kubulan müracaat hu sebepten dolayı reddedilir. 

Madde 11 — Müddeaaleyh gerek bidayeten ve gerek itirazen ce
reyan eden muhakeme esnasında Seran deyin ile beraber tesviyesinden 
aczini beyan eylediği ve meclisçe tensibolünduğu surette tekasitİ muay-
yeneye rapt ile imhal olunur. 

DÖRDÜNCÜ F A S İ L 

Dâvanın şeraiti sıhhatiyle husumet hakkındadır 

Madde 12 — Mecellenin ki tabüd dâvasın da tasrih olunduğu veçhile 
dava olunan şeyin malûm olması lâzımdır. Binaenaleyh isim ve şahıs
ları tâyin olunmaksızın müddeinin falan kariye ahalisinden birinde 
veya bir kaçında şü kadar kuruş alacağı olduğu yolundaki iddiası sahih 
olmadığından müddeaaleybi tâyin ve beyan etmek suretiyle dâvası 
tashih ettirilir. 

Madde 13 — Saat ve yüzük gibi menkulâta mütedair daavide bun
lar hazırı bilmeclis ise müddeinin ona eliyle işaret ederek «işte bu mal 
benimdir şu adam ona bigayri hakkın vaz'ıyed eder» diye dâvasını 
tasvir etmesi ve hazırı bi'lmeclis olmayıpta masrafsız celbi mümkünse 
gerek dâva ve şahadette ve gerek yeminde ona böyle işaret olunmak 
üzere meclise getirilmesi ve eğer masrafsız ihzarı kabil değilse müddei 
canibinden onun tarif, ve kıymetinin beyan edilmesi ve emlâk ve araziye 
müseferri daavide hudut ve sınırının zikir ve tasrihiyle beraber elyevm 
bunları kimirı zapt ve tasarruf etmekte olduğımun bissual vaz'ıyeddînî 
iddia eyliyen taraftan şahit talebiyle bu cihetin evvelen ispat olunması 
lâzımdır. 

Madtre H — Müddeaaleyhin dâvayı ikrar eylediği surette aleyhine 
hüküm terettülbederse inkâriyle hasmı olacağına göre miîdtiei «şu malı 
senin vekrliiı benden a'ldı» drye fkame eyfodiği dâvaya karşı semeni 
mebii testime mecbur olmıyan müddeaaleyhe ikram halinde husu
met teveccüh etmiyeceği gibi faları adam tarlasını hir sene müddetle 
elli kuruşa kiraya vermiş ben ofarnktar veya daha ziyade ücretle talihini 
bana versin» ve kezalik «fahtn adam falanı ortakçı etmiş veyahut hay-
vahim emaneten ona vermiş beni ortakçı ey les inve hayvarintı emaneten 
hâna bıraksın» yolundaki dâvalar dahi sahih ve şayanı istisna olamaz. 
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Madde 15 — Mecellenin ealÜuzzİkir kitabüddÂvasında beyan olun
duğu üzere tahtı velayet ive vesayette bulunanların leh ve aleyhinde ika
me olunan daavide veli ve vasi ve terekeye müteallik deyin dâvalarında 
dahi vereseden yalnız birisi hasım olur. Ancak terekeden ayın dâvasında 
zilyed her h'ııme husumet ona teveccüh eder. 

Madde 16 — Bir mal m zilyedi oilan şahus aleyhinde of'tnal ken
disinin olduğunu iddia eden kimse ile zilyedin esnayı m'dhakemrtînde 
diğer birisi müddeabira'n mutasarrıfı hakikisi olduğunu iddia ile dâvayı 
vakıanın hukukuna taallûkundan nâşİ muhakemeye dâhil olmak 'tale
binde bulunduğu surette kabul olunur ve hüküm ve karar venfcjflrten 
aonra da bu sebebe binaen eşhası sairenin dermeyan edeceği iddia Ve 
itiraz dahi istims olunarak indelicap hükmü sabık tadil ve ıslah edilir. 

Madde 17 — "Emanet veya ariyet veyahut rehin suretleriyle yed-
lerinde bulunan emval ve eşyaya mütaallik dava vukuunda zılyed olan 
bu kabil kesanın ve müstecİr sıfatiyle ikamet eylediği bir mahalli diğer 
b i r şahıstan isticar ettiğini esnayı muhakemede dermeyan eyîı'yeri müd-
deaaleylıin şu ifadesi üzerine şahsı merkumun huzuru meclise eelrii ve 
dâvanın bunlar muvacehesinde rüyeti muktazîdir. 

BEŞİNCİ F A S I L 

Şahitlere mütaallik nıesail heynntndadır 

Madde 18 — Jkamei suhut ile ispatı mtiddea edecek olan kimsenin 
evvelemirde ikame edeceği şahitlerin isim ve şöhret ve mahallî ikamet
lerini ve bunlardan başka şahidi olup olmadığım ve olduğV takdirde 
kimler idtİğini ve banları ne vakit ikame edeceğini beyan etmesi fâ
zlındır. 

Madde 19 — Şalritler meclisin ve tarafeynin huzurunda başka baş
ka İstima olunur ve her bir şahidin istittraından evVel isim ve şöhret
leri bissual müddeinin mukaddema beyan eylediği kesandan olduğu 
tahakkuk ederse istima olunur. 

Madde 20 — Yevmi muayyende şahitlerden birisi gejipte diğer
lerinin mazerete me'bni gelemedikleri anlaşılırsa hazır bulunan şahıj 
istima olunup diğerleri İçin bîr vadei kali ıe tâyin kılınır. 

Madde 21 — Şahidin, hasta olmasından veyahut t a i fa nisadan o-
Iupta mazereti moşruasından dolayı şahadetinin ikametgahında istimal 
talebdlunursa o şahidin ifadatını abzeftmek üzere meclis azasında» n ü -
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nasibi naip tâyin ve meclis fcâtibiyle maan mahalline izam olunarak 
tarafeyn hazır olduğu halde ifadan istima olunur. 

Madde 22 — Hukuk dâvalarında miiddeinin dâvasını iki erkek ve
yahut bir erkek ile iki hatun ikamesiyle ispat etmesi lâzımdır. B i r er
keğin veyahut yalnız iki hatunun şahadetleri hükme kâfi değildir. 

Madde 23 — Mecellenin kitabülbeyyinatınd'a tavzih olunduğu üzere-
istima olunan şahitlerin şahadatı dâvaya ve müddeaaleyh canibinden 
ikame olunan şuhudun şahadetleri dahi d e f i dâvaya ya tamamiyle ve
yahut müddeabihten akal olmak suretiyle muvafık olmalıdır. Meselâ 
müddei yüa kuruş dâva edipte şahitler elli kuruşa şahadet etseler bu 
miktar hakkında şahadetleri muteber olup ancak yüz ell i kuruşa şa
hadet ettikleri ve müddei dahi şu alacağından elli kuruşunu ahiren is
tifa edip burasını şahitlerin bilmediğini beyan ile dâvayı mezkûresiyle 
şahadatı vakıa beynini tevfik etmediği surette şahadetleri kabul olun
maz. 

Madde 24 — Şahitlerin huzuru mecliste veyahut yirmi birinci 
maddede tgÖsterildiği üzere azadan tâyin ve izam olunacak naip muva
cehesinde lafzı şahadeti tasrih ederek meselıâ «müddeinin ciheti karzdan-
müddeaaleyh zimmetinde hâlâ yüz kuruş alacağı olduğunu bi l i r ve böy
le şahadet ederim» diye ifayı şahadet etmeleri lâzımdır ve «müddeinin 
ciheti mezkûreden o kadar kuruş alacağı yoktur» veyahut «falan şey 
falanın değildir» ve «falan kimse o işi işlemedi» diyerek nefyi sırfa 
vukubulan şahadet ile meclisi muhakemenin haricinde olan şahadet 
muteber değildir. 

Madde 25 — Evlât ve ahfadın peder ve vaİdeleriyle cet ve ced-
deleri ve bunların dahi evlât ve ahfadı ve zevç ve zevce ile şirketten-
dolayı şeriklerden birinin diğeri ve müddei veya müddeaaleyhin infa-
kıyle taayyüş eden adamiyle aylıklı hizmetkârının bunlardan birisi le
hinde ve vasinin yetim ve vekilin müvekkil hakkında ve kefili b i lmaî 
olan kimsenin asıl medyun canibinden deynin eda kılındığı yolunda 
vukubulan şahadetleri makbul olmadığı misi Hû rakkas ve maskara gibi 
namus ve mürüvveti muhil hal ve hareketi itiyadeden ve aleyhinde-
şahadet eylediği kimse İle adaveti dunyeviyesi Örfen malûm olan eş-
hasın ve alelhusus kez iMle mâruf bulunan kesanm dahi şahadetleri me
darı hülomolamaz. Ancak kapı yoldaşların ve beyinlerindeki dostluk yek
diğeri malında tasarruf mertebesine vâsıl oltmryan dostlarn ve balâda 
beyan olunan derecede karabeti bulunmıyan sair akrabanın birbirine 
şahadetleri makbul ve muteberdir. 
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Madde 26 — Hukuk dâvalarından dolayı edayı şahadet için mec
lise gelmek üzere şahitlere cebrolunmaz tarafeynden hangisi iştima et-
tirecekse onun şahitlerini ikame etmesi icabeder her ne esbaba müpteni 
olursa olsun şahitlerini getİremiyenlere ispattan izharı aczetmiş naza
riyle bakılır. 

Madde 27 — Şahitlerin istimaından sonra vukubulan suale ceva
ben aleyhinde şahadet olunan taraf bu şahitlerin sahadan vakıalarında 
sadık veya âdil olduklarını beyan eylerse dâvayı İkrar etmiş olduğundan 
ikrariyle ilzan olunur ve eğer şahitlerin âdil olmadıklarını veyahut 
bir hususta mubti bulundukları yolunda itirazat dermeyan eylediği 
surette sırren ve alenen emri tezkiyeleri icra kılınır. 

ALTINCI F A S I L 

Tezkiyei sukut hakkındadır 

Madde 28 —- Şahitler herveçhi balâ edayı şahadet ettikten ve mec
lisçe bunların şahadetleri zatı dâvaya veyahut raüddeaaleyhin def i dâ
vasına muvafık (görüldükten sonra haklarında diğer taraftan itiraz vu 
kuunda mecellenin tezkiyei şuhuda mütedair olan faslı mahsusuna tev
f ikan sırren ve alenen tezkiye olunur. Şöyle ki evvelâ «uretî dâva İ le 
tarafeynin ve şahitlerin isim ve şöhret ve sanatları v e baba ve dede
lerinin fcezalik esamisi ve diğerlerinden tefrik edilecek veçhile «mes
ture tabir olunan varakaya tahrir ve bir z a r f derımuna vaz 'o lunarak 
üzeri meclisin mühriyle bittahtîm şahitlerin ikamet eylediklri kariye 
ahalisinden ve ehli vukuftan lâakal intihabolunacak iki kimseye irsal 
olunur. Bunlar dahi varakayı fetih ve kıraat edip içinde isimleri m u 
harrer olan şahitler âdil iseler zirine «âdil ve makbuliişşehade» d i y e 
tahrir ve âdil değilseler bu veçhile işaret ederek imza eyledikten sonra 
ahar şahsı münderecatına vâk ı f etmeksizin meclise iade eder. 

Madde 29 — Şahitlerin «hallerini bilmeyiz» veyahut «meçbulül-
ahval» veya «Allah bilir» gibi yazılan ibarat veya hiç b i r şey y a z ı l m a k 
sızın mestureler iade kılındığı halde şu suretler dahi şahitlerin' mak
bul üşşahade olmadıklarım beyana mahmul o lması i t ibar iy le diğer ta
birleri varsa onları getirmesi tarafeyne beyan o lunur . 

Madde 30 — Sabi t le r in y i r m i sekizinci maddede gösterildiği üzere 
sırren vukubulan tezkiyelerinde âdil ve mflkbulüşşahade o lduk la r ı te-
beyyün eylediği surene kezalik mukim, o lduk la r ı kariyenin muhtar ve 
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ihtiyar meclisi heyetiyle ahalii sairesinden meclise celbolunacak kim
selerden tarafeyn hazır olduğu halde şahitlerin hal ve şanı alenen sual 
ile tezkiye kılınır. 

Madde 31 — Sırren icra kılınan tezkiyede makbulüşşahade olduk
ları anlaşılan şuhudun tezkiyei aleniye esnasında âdil olmadıkları be
yan olunduğu ve diğer şahitler dahi bulunduğu takdirde onlar istima 
ve tezkiye edilir ve başka şahit yoksa dâvayı vakıa yemin ile fası] ve 
hukmolunur. 

Madde 32 — Gerek kablettezkiye ve gerek badettezkiye şahitlerin 
zatı dâvada menfaati maliyesi veyahut kendilerine müterettip zararın 
defi gibi bir maksadı hafisi olduğunu diğer taraf iddia ederse o mi-
sillû iddialar istima olunur. 

Madde 33 — Tezkiye ediciler canibinden şahitlerin bazısı cerh ve 
bazısı tadil olunursa cerh tarafı müreccah olmasiyle bu kabil şahitlerin 
şahadetleri medarı hükmolmaz. 

Madde 34 — Edayı şahadetten sonra fevt veya kaybolan şahitlerin 
inde t tezkiye adaletleri sabit olduğu takdirde şahadetleri kabul olunur. 

Madde 35 — Şahitler şahadet ettikten sonra dâvaya karar veril
meksizin huzuru mecliste şahadetlerinden rücu ederlerse şahadetleri 
fceenlemyekün hükmünde olur. Badelhüküm vukubulan rücu i le hükmü 
lahika halel gelmeyip mahkûmun bih şahitlere tazmin ettirilir. 

Madde 36 — Şahitlerin bazısı berveçhibalâ şahadetlerinden rücu 
ettikten sonra bakisi nisabı şahadete baliğ ise rücu edenlerden zıman 
lâzımgelmez. 

Madde 37 — Tarafeynden biri hiç şahidim yoktur dedikten sonra 
şahit getirecek olsa veyahut falan ve filândan başka şahidim yoktur 
dedikten sonra âhar şahidim var dese kabul olunmaz. 

Y E D ı N C l F A S I L 

Tahlif beyanmdadır 

Madde 36 — Mecellenin tahlife dair olan faslı mahsusunda beyan 
ve tar i f olunduğu veçhile dâvasını ispattan izharı aczeden tarafın tale
biyle hasma yemin verilir. 

(Madde 39 — Tarafeynden biri tahlif olunacak olduğu halde dâva 
kttnduİjte tasvir olunarak « B u hususa yemin eder misin» dtye sual olu
nup o dahi «Evet ederim» dedikten sonra mückteaaleyhin inkâr ettiği 
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ne ise meselâ müddeİ ciheti karzdan şu kadar kuruş alacak dâva edipte 
müddeaaleyh borcu olmadığını bilbeyan hâsılı dâvayı inkâr ettiği su
rette «Vallahi benim ona o kadar kuruş borcum yoktur» seklinde ve 
«Ben ondan o kadar kuruş istikraz etmedim» diye ciheti inkâr ettiği 
surete göre de «Vallahi ben bu adamdan o kadar kuruş istikraz etmedim» 
tarzında olarak Allahü Taalâ Hazretlerinin ismine kassem ettirilir. 

Madde 40 — Yemin ancak huzuru mecliste veyahut azadan gön
derilecek naip muvacehesinde icra kılınıp başka kimse huzurunda olan 
yemin ile nükûle itibar yoktur. 

Madde 41 — Vekil hasma yemin verdirebilir amma kendisini tev
kil etmiş olan tarafa yemin teveccüh ettikte bizzat gelip yemin etmesi 
lâzımgelir. 

Madde 42 — Yem'in ancak hasmın talebi üzerine verilir fakat te
rekeden bir hak dâva ve ispat olundukta bu hakkını istifa etmediğine 
ve ettirmediğine ve onu ibra ve başkasının üzerine havale eylemediğine 
ve başka kimse tarafından ifa olunmadığına ve bu hakkın mukabilinde 
müteveffanın rehni olmadığına dair hasım tarafından talep vukubul-
maksızm müddeisinin tahlifi icra olunmak ve bir mala müstahak çı-
kıpta dâvasını ispat ettikte o malı kimseye satmamış ve hibe etmemiş 
velhasıl bir veçhile mülkünden çıkarmamış idüğine dair müddeiye ve 
satılan bir şey aybı kadimine binaen reddi halinde o şeyin aybına mut
tali olduktan sonra kavlen veyahut temellük levazımından olan bir 
veçhile tasarruf ederek delâleten aybına razı olmamış idüğine dair müş
terisine ve şuf'a dâvalarında hakkı şuf'asını bir veçhile iskat etmemiş 
olduğu yolunda bu dâvayı ikame eden kimseye kezalik bilâtalep yemin 
verilmek lâzımgelir. 

Madde 43 — Bir kimse kendi fiiline yemin edecek oldukta bu şey 
böyledir yahut değildir diye katiyen yemin ettirilir amma diğer kim
senin fiili hakkında yemin edecek olduğu halde o şeyi bilmediğine dair 
kendisine yemin verilir. 

Madde 44 — Muhtelif dâvalar içtima ettikte her birine başka başka 
yemin verilmek icabetmeyip bir yemin kifayet eder. 

Madde 46 — Yemin teveccüh eden kimsenin yemin teklif olunup ta 

«Yemin etmem» diye sarahaten yahut bilâozür sükût ile delâleten ye

minden nükûlü halinde onun bu nükûliyle hükmolunur ve badelhüküm 

yemin edecek olsa ona iltifat olunmaz. 

T . ı c. a F . *e 
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Madde 46 — Bir kimse diğer kimseden «Sen falanın vekilisin» 
diye dâva edipte o kimse inkâr ettiği surette kendisine yemin verilmek 
lâzırngelaıiyeceğİ gül-i iki kişinin her biri bir kimsenin yed in deki malı 
ondan iştira ettim diye dâva edipte o kimse birine s a t t ı ğ ı m İkrar ile 
diğerinin dâvasını inkâr ettiği surette kenduye yemin teveccüh etmez. 

SEKİZİNCİ F A S I L 

Doavii cezaiyenin keyfiyeti rüyeli bey a tundadır 

Madde 47 — Daavii cezaiye ya mutazarrır olan adamın şifahen 
vukubulan iddia ve şikâyatı veyahut muhtar ve diğer heyeti ihtiyariye 
âzası ve bekçi ve korucu gibi zabıtai adliye vazifesini haiz olanlarla 
cürmün vukuuna kesbi ıttıla eden eşhası sairenin ihbaratı üzerine rüyet 
ve tetkik olunur ancak muhtaran ile heyeti ihtiyariyeden ihbarı keyfi
yet edenler indelicap muhbir sıfatiyle de celp ve istima olunacakları 
cihetle bu misillû daavinin muhakemesinde bulunarak itayı rey ede
mezler. 

•Madde 48 — Nahiye müdürleri kabahat ve cünha derecesinde bu
lunan her nevi ceraimi taharri ve bunlara mütedair ihbara t ve şikâyatı 
havi beyannameleri ahzederek delâİl ve emaratını mübeyyin zabıt va
rakasını tanzim etmek ve ceraimi meşhude ile cinayata dair olan ef'al 
ve harekâttan dolayı merkezi kazada bulunan memurini adliyeye derhal 
ihbarı vukuat etmekle beraber bir taraftan failinin derdestiyle beraber 
men'i firarı emrinde tedabiri lâzİme ittihaz ve diğer taraftan dahi oür-
mü vâkıın delâili sü b u ti y esiyle istimal olunan esliha ve alât ve edevatı 
saireyi celp ve cemeylemek hususatına müteferri olmak üzere Usulü 
Muhalcematı Cezaiye Kanununun kendilerine tevdi eylediği vezaifi ke-
makân ifaya mecburdur. 

Madde 4 9 — Nahiye meclislerince katiyen veya kabili istinaf ola
rak rüyet olunacak mevaddı cezaiyenin maznunları sekizinci maddede 
gösterildiği üzere ba pusula celp ve davet olunur ve evvelce tertip ve 
tanzim olunmuş zabıt varakaları mevcut olduğu ve işde müddeİi şahsi 
dahi bulunduğu halde evvelemirde işbu varakalar tarafeyn muvacehe
sinde kıraat ve münderecatı izah olunarak badehu müddeii şahsinin su
reti şikâyet ve talebi ve maznununaleyhin bu baptaki müdafaatı istima 
kılınır. Meydanda zabıt varakası bulunmamasından veyahut nakıs ve 
gayri vazıh bulunduğu veya sahteliği iddia kılınmasından naşi müddel 
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canibinden ikame edilmek istenilen sabitlerin celbine lüzum göründüğü 
takdirde gerek bunların ve gerek cürmü vâki hakkında malûmat ve 
meşhudatı olupta heyetin tensibiyle davet edilecek olan muhbirlerin 
nakıs ve zait olmıyarak hakikati hali söyliyeceklerine dair her birine 
yemin verdirildikten sonra malûmatına müracaat ve sûbutu oürme kâfi 
delâil ve emarat dahi tahkik ve taharri olunur. Zikroluncn zabıt va
rakalarının mevsukıyeti halinde bunlara ve aksi surette ihbara t ve şa-
hadatı vakıa ile delâil ve emaratı saireye binaen maznununaleyhin 
sabit olan oü'rmünün cezayı kanunisi tâyin kılınır ve iddia kılınan 
maddenin müstelzimi ceza bir fiil ve hareketten madudolmadığı tak
dirde muamelâtı cariyenin fesih ve iptali ve meydanda hükme kâfi ih-
barat ile delâil ve emarat gayri mevcut olduğu surete göre de maz
nununaleyhin men'i muhakemesi yolunda karar ita olunmakla beraber 
yüz elli kuruştan fazla olmıyan tazminat dâvalarına da bakılır. Maz
nununaleyhin pederi veya ceddi ve evlât ve ahfadı ve birader ve hem-
ş-ireleriyle bu derecede karabeti olanlardan ve talâk vukuundan sonra 
bile zevç ve zevceden hiç birinin şahadeti makbul değildir. Ancak bu 
makule şahitler istima ohmupta maznun ve müddeii şahsi taraflarından 
itiraz vukubulmadığı surette sahada 11 vakıaları medarı hükmolur. 

Madde 50 — Mevaddı cezaiyeden dolayı malûmatına müracaat 
olunmak üzere celbolunupta huzurdan imtina eden şahitler defai sa
niyede nahiyenin zabıtaİ adliyesi marifetiyle cebren getirtilir. Şu ka
dar ki daveti vakıaya icabet etmiyen şahidin hastalık gibi mazereti 
meşruası olduğu ve istima olunan diğer şahitlerin ihbaratı dahi hükme 
kâfi görünmediği takdirde meclis âzasından /biri nahiye kâtibiyle maan 
mahalli ikametine İzam olunarak ifadesi alınır. 

Madde 51 — Ceza dâvalarının tetkiki için davet olunan müddea-

aleyhim İle maznunların bilâözrin yevmi muayyende ispatı vücut et

medikleri surette daavii mezkûre ânifen beyan olunduğu üzere gıyaben 

birrüye hüküm ve karara raptolunur ve elli altıncı maddede tâyin kı

lınan müddet zarfında müracaat vukuiyle serd ve iradolunan itirazat 

üzerine tetkikatı lâzime bilicra netayici hâsılaya göre hükmü gıyabinin-

fesih ve tasdikma ve müddeti muayyenesinin müruru halinde hakkı iti

razın sukutuna karar verilir ve cezaya mütaallik sair mukarreratı gı-

yabiyenin esbabı hükmiyesi aleyhinde dermeyan olunan itirazatın tet-

kikıyle icabına igöre tekrar karar verilir ve müddeti muayyenesinin mü

rurundan sonra vukubulan müracaat bu sebepten dolayı reddolunur. 
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Madde .V2 - - Her nevi kararlar yevmi muhakemede reis ile beraber 
mevcul olan azanın ittifak veyahut nısfından bir ziyadesinin ekseriyeti 
ârasiyle verilir. Tesavi vukuunda reisin bulunduğu taraf ekseriyet ka
zanmış addedilir. 

DOKUZUNCU F A S I L 

Mukurreratı vakıa aleyhinde itiraz ve istinaf ve temyiz 
Tariklerine sureti müracaatı ve bunların tabi olduğu 

müddetleri beyan eder 

(Madde •><> — Daavij hukukiye hakkında gerek sulhan ve gerek 
katiyen lâlıik olan vicahi kararlardan dolayı tarafeynin istedikleri halde 
Usulü Muhakematı Hukukiye Kanununun tarifatı dairesinde istinaf ve 
temyiz mahakİmine ve gıyabi kararlar aleyhinde dahi itirazen hükmü 
veren n ev ah i mecalisine müracaat edebilecekleri gibi gıyaben ve katiyen 
verilen mukarreratı rezaiyeden dolayı kezalik mecalisi mezkûreye ve 
kabili istinaf olan gıyabi kararlar üzerine istedikleri halde ya itiraz 
veya istinaf dâvası tarikleriyle ve kısmı vicahiler için de doğrudan 
doğruya zirde murakkam elli vedinci maddede gösterilen mercii istinafa 
müracaat suretiyle İşin tekrar icrayı letkikatııu talep ve istida eylemde 
salâhiyetleri mahfuzdur. 

Madde 54 — Nahiye meclislerinden verilen mukarrerat İçin ilâ-
mat tanzim ve ita olunmayıp mukarreratı mezkûre zirde murakkam nu
muneler veçhile defteri mahsusuna kayıt ve ziri heyet tarafından imza 
ve tahtim olunduktan sonra şifahen tarafeyne tefhim kılınır. Ancak da-
avii hukukiyenin kısmi {gıyabisine ait kararların kaydı sureti herhalde 
mahkûmunaleyhime tebliğ olunmakla beraber kısmı vicahisinin sureti 
musaddakaları indelicap daİrei icra marifetiyle lenfiz ettirilmek ve
yahut aleyhinde istinaf ve temviz dâvası ikame edilmek için talep vu
kuunda tarafeyne ve mevaddı cezaiyeye mütaallİk mukarreratı gıyabi-
yenin dahi sureti muhreceleri Usulü Muhakematı Cezaiye Kanununun 
yüz elli sekizinci maddesinde muharrer ilâm tebliği makamına kaim 
olmak üzere mahkûmunaleyhimin kendisine veya ikametgâhına tebliğ ve 
ita olunur ve mevaddı mezkûre hakkındaki vicahi kararları derhal ve 
gıyaben lâhik olan mukarrerali'n itiraz müddeti mürurundan sonra 
defteri mezkûrdan ihraç ve tasdik olunacak kaydı suretleri de lieclitten-
fiz kaza bidayet mahkemesi nezdİnde bulunan müddeiumumi muavinine 
gönderilir. 
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Madde 55 — Maddei sabıkada gösterildiği veçhile t;Vbii tebliğ olan 
mukarreratı gıyabiye aleyhindeki itiraz ve istinaf ve temviz müddetle
lerinin mebdei tebliğ tarihleri ve müntehası dahi nahiye meclislerine 
vukubulan müracaat ile istinaf ve temyizi dâva olunduğunu natık tan
zim olunacak arzuhallerin kaza mahakimİne tarihi kayıtları olduğu 
gibi vicahen verilen kararların müddeti için mebdei tefhim tarihi ve 
müntehası kezalik müracaat ve kayıt tarihleridir. 

Madde 56 — Mevaddı hukukiyede yalnız itiraz müddeti sekiz gün 
olup istinaf ve temyiz müddetleri Usulü Muhakematı Hukukiye Kanunu 
ahkâmına tevfikan cereyan eder ve mevaddı cezaîyede Usulü Mubake-
matı Cezaiye Kanununun sarahati dairesinde itiraz müddeti beş ve isti
naf müddeti on ve temyiz müddeti sekiz günden ,'bareTtir. 

ONUNCU F A S I L 

Nahiye meclislerinin, mercii isünafiylp kararlarının 
suveri icraiyesi beyamndadır 

Madde '57 — Vilâyat ve elviye merkezlerinp merbut nevahi mec
lislerinin mercii istinafı vilâyet ve elviye merkezlerinde bulunan bidayet 
mahakâmi ve kazalara merbut nahiye meclislerinin mercii istinafı dahi 
merbut olduğu kaza bidayet mahkemesi olup mecalisİ mezkûreden 
verilen kararların lenfiz ve icrası muamelesi de mahakimi mezkûrenin 
memurini adliyesi canibinden ifa olunur. 

Madde 58 — Kaza mahakimİnin nevahi meclisleri mukarreraiını 
istinafen rüyet emrindeki vezaifiyle temyizen tetkiki keyfiyeti kavanini 
umumiyeye ve devairi icraiyeye ait muamelâtı tenfiziyede kanunu mah
susuna tevfikan cereyan eder. 

MEVADDI M Ü T E F E R R İ K A 

Madde 59 — Nevahi meclislerinin vezaifi adliyesine müteallik mua
melât ve mukarreratı natık bilcümle evraka damga pulu rapt ve ilsak 
olunmaz ve tarafeynden hiç bir nam ile harç ve resim alınmaz. 

Madde 60 — Kaza müddeiumumi muavinleri her üç ayda bir 

kere nahiye meclisleri muamelâtını tetkik ile işbu talimata tevfiJcı ha

reket olunup olunmadığını adliye müfettişlerine tahriren beyan eder 
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ve müfettişler canibinden dahi tetkikat ve iş'aratı vakıa netayicine göre 
iktiza eden muamele ittihaz ve icra olunur. 

Madde 61 — işbu nizamname ahkâmının icrasına Adliye Nezareti 
memurdur. 

El l i d ö r d ü n c ü m a d d e d e göster i len kayıt sure t i 
n u m u n e l e r i 

Sul/ta dair 

Falan kariye ahalisinden falan tarafından bahçesinde mezruata 
falanın ika eyeldiği hasarın tazmini talebini havi ikame olunan dâva
dan dolayı müddeaaleyhi mezbur falan ile hazır bulunan müddeinin 
rıza ve muvafakatleri üzerine müddeaaleyhi merkumun tazminat olarak 
yüz kuruş ita etmek üzere dâvayı mezkûre sureti sulhiyeye raptedilmiş 
olduğundan bedeli sulh olan mezkûr yüz kuruşun mezbur falandan 
tahsiline müttefikan karar verilerek tarafeyne tefhim olundu. 

Fi sene 

Mevaddı hukukiyede ikrar üzerine verilen kararın 
sureti kaydı 

Falan kariye ahalisinden falan oğlu filânın yevmiye olarak fa
landan talebeylediği şu kadar kuruşun borcu olduğunu müddeaaleyh 
falan huzuru meclîste ikrar eylediğinden meblâğı mezburun kendisinden 
tahsiline dair müttefikan. verilen kararın tefhimi icra kılınıdî. 

Fi sene 

Mevaddı mezkûreden dolayı ikame olunan şuhudun şahadatına 
binaen verilen kararın sureti kaydı 

ıFalan kariye ahalisinden falanın hayvan kirası ve zahire bedeli 
olmak üzere falandan tale'be) lediği şu kadar kuruşun cniiddcaaleyhi 
merkum tarafından inkâr olunmasına karşı müddei canibinden şahit 
olarak ikame olunup indettezkiye makbulüşşahade oldukları anlaşılan 
falan ve filânların şahadatiyîe müddeaaleyh falan zimmetinde müd
deinin alacağı olduğu sabit olduğundan ekseriyeti âra ile karar veri
lerek tefhim olundu. 

Fi sene 
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Mevaddı cemiyetten dolayı verilen kararı katinin 
sureti kaydı 

.Falan kariye ahalisinden falan oğlu filânın tembihata mugayir 
olarak sokağa süprüntü döktüğü celp ile malûmatlarına müracaat olu
nan falan ve filânın ihbaratiyle sabit olduğundan Ceza Kanunnamei 
Hümayununun iki yüz elli dördüncü maddesi ahkâmına tevfikan ha
reketi vakıasından dolayı mezbur falandan iki beşlik cezayı nakdî ah-
zine miittefİkan karar verilerek kendisine tefhim olundu. 

Fi sene 

Mevaddı mezkûre hakkında kabili istinaf olarak verilen 
kararın sureti haydi 

Falan kariye ahalisinden falanm vukubulan ihbar ve şikâyet üze
rine ahalinin rahatını selbedecek surette bilâmucip gürültü ve şamata 
eylediği celp ve istima olunan falan ve filânın ihbaratiyle tahakkuk 
ettiğinden Ceza Kanunnamei Hümayununun iki yüz altmışıncı maddesi 
hükmüne tevfikan merkumun üç gün hapsine ve kendisinden on beşlik 
cezayı nakdî ahzine kabili istinaf olmak üzere müüefikan karar verilip 
kendisine tefhim kılındı. 

Fi sene 

Mevaddı kukukiyeden dolayı verilen gıyabi 
kararların sureti kaydı 

Falan kariye ahalisinden falanın «kari yesin den» falan hakkında 
İkame eylediği elli kuruş alacak dâvasının yevmi muhakemesinde olu
nan davete müddeaaleyh falanın icabet etmediği cihetle meblâğı mez-
burun kabili itiraz olmak üzere kendisinden tahsiline gıyaben karar 
verildi. 

Fi sene 

İtiraz üzerine verilen hararın sureti kaydı 

Falan kariye ahalisinden falanm ikame eylediği alacak dâvası üze
rine müddeaaleyh falan kariye ahalisinden falanın müddei falana elli 
kuruş ita etmesi hakkında gıyaben ive yeminden İstirakâfına talikan verilen 
karara müddeti muayyenesi zarfında itiraz etmiş ve tarafeynin icra 
kılınan muvacehelerinde muterizi merkumun kendisine teveccüh eden 
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yemini bilkabul icra eylemiş olduğundan müddeinin men'i muara-
zasına vicahen ve miittefİkan karar verilerek tefhim kılındı. 

F i sene 

İtirazın reddi hakkında verilen kararın 
sureti kaydı 

Falan kariye ahalisinden falanın semeni mebİden falana borcu 
olan şu kadar kuruşun tahsilini havi verilen kararı gıyabi aleyhinde 
müddeti muayyenenin mürurundan sonra itiraz tarikiyle müracaat vu-
kubulduğu anlaşıldığından mahkûmuna]eyhi merkumun şu müracaatının 
reddine vicahen ve müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 

Fİ sene 

Mevaddı cezaiyeden dolayı verilen muharreratı 
gıyabiyenİn sureti kaydı 

İFalan kariye ahalisinden falan oğlu falanın tembihatı vakıaya 

mugayir olarak sokağa süprüntü döktüğü celp ve istima olunan muh

birlerin ihbaratiyle sabit olmuş ve maznununaleyhİ merkum dahi daveti 

vakıaya icabet etmemiş olduğundan Ceza Kanunnamesinin iki yüz ell i 

dördüncü maddesi mucibince hareketi vakıasından dolayı iki beşlik 

cezayı nakdi ahzine kabili itiraz olmak üzere gıyaben ve müttefikan 

karar verildi. 

Fi sene 

İtiraz üzerine verilen kararın sureti kaydı 

Falan kariye ahalisinden falan oğlu falanın tembihata mugayir 

vuku'bulan hareketinden dolayı iki beşlik cezayı nakdî alınması hakkında 

gıyaben verilen karara müddeti muayyenesi zarfında itiraz etmiş ise de 

ka r an vâki muhbirlerin ihbaratına müpteni olup muterizi merkum ca

nibinden dermeyen olunan itirazat dahi şu ihbarata karşı gayri varit 

bulunmuş olduğundan itirazatı mezkûrenin reddiyle kararı gıyabü sa

bıkın tasdikına karar verilerek emri tefhimi icra kılındı. 
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N o : 1 6 6 — Vilâyatı Ş a h a n e Defterhafcani İdare ler in in tens ikat 
ve teşkilâtına ve m e m u r i n ve müs tahdemîn in in vezalfine 

d a i r N i z a m n a m e 

19 cemaziyülâhır 1325, 27 temmuz 1323 

BİRİNCİ K I S I M 

Defterhakani memurin ve müstahdeminim dairdir 

Bent 1 — Her vilâyet merkezinde bulunan Defterhakani memu
runa Defterhakani müdürü ve elviyede bulunanlara Defterhakani me
muru unvanı verilmiştir. 

Bent 2 — Defterhakani müdürleri dört sınıf olup bunların bulun
dukları mahaller ve alacakları maaşlar işbu nizamnameye merbut def
terde irae edilmiştir. 

Şu kadar var ki birinci sınıftan madudolan Bağdat ve Tralblusgarp 
Vilâyetleri müdiriyetleri için budiyeti mesafe cihet'iyle müstesna olarak 
üçer bin beşer yüz kuruş maaş tahsis kılınmıştır. 

Bent 3 — Elviyede bulunan memurlar kezalik dört sınıf olup bun
ların miktaıı maaşları merbut defterde irae edilmiştir. 

ıBent 4 — Muamelâtı kesir olan ve namları merbut defterde tasrih 
edilen ceman on yedi kaza tapu kâtibi müstesna olmak üzere kazalar 
tapu kâtipleri dört sınıf itibar edilmiştir. 

Minelkad'im tapu kâtibi müstahdem olan nevahide kemakân birer 
tapu kâtibi bulundurulacaktır. 

Muamelâtı kalil olan bazı kazalardan maada mülhak kazalar kâ
tipleri refakatlerinde birer refik istihdam olunacaktır. Bunların maaşatı 
makadiri kezalik merbut defterde gösterilmiştir. 

IBent 5 — Müdürlerin maiyetlerinde birer 'başkâtip ve muamelâtın 
cesamet ve ehemmiyetine göre birer veya ikişer kâtip ve merkez tapu 
kâtibi ve bunların maiyetlerinde birer veya ikişer refik istihdam olu
nacaktır. 

Bunların ve sair maiyet müstahdemîninin ve kazalarda bulunan 
tapu kâtiplerinin alacakları maaşlar meri)ut defterde gösterilmiştir. 

Bent 6 — Livalarda bulunan memurlar maiyetlerinde birer baş* 
kâtip ve kezalik muamelâtın cesamet ve ehemmiyetine göre birer veya 
ikişer kâtip ve birer tapu kâtibi istihdam edilecek ve bunların maiyet
lerinde birer refik bulundurulacaktır. 
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Bent 7 — Bilûmum tapu muameleliyle Defterhakani müdür ve 
memur ve ketebesi hakkında tahkikat ve teftişatı mütevaliyede bulunmak 
üzere seyyar beş müfettiş istihdam olunacakır. 

Müfettişlerin maaşları bin beşer yüz kuruş olup bir mahalle izam 
olundukları takdirde mahalli memuriyetlerinde bulundukları müddetçe 
birer misli ve Bağdat ve Basra ve Musul Vilâyetleri dâhiline izam olunan 
müfettişler iki misli zammı maaş ve azimet ve avdetleri ve bulundukları 
mahallerde dolaşacakları yerler için nizamına tevfikan maa zam maaşı 
aslileri nispetinde harcırah alacaklardır. İşbu zamma maaşlar ile harcı
rahlar müfettişlerin bulundukları mahaller tapu hasılatından tesviye 
ve maaşatı asliye Defterhanece ifa kılınacaktır. 

(Bent 8 — Defterhakani müfettiş ve müdür ve memurları ba iradei 
seniyei hazreti padişahi nasp ve tâyin olunur. 

iBenl 9 — Müdür ve memurlar kaidei mer'iyesi veçhile encümeni 
nezaretçe imtihanları bilicra iktidar ve ehliyetlerini havi bir kıta inti-
hapnameyi haiz bulunacaklardır. 

Bent 10 — Intihapname istihsaline talip olanların bizzat Encümeni 
Nezarette imtihan ile ispatı ehliyet etmeleri muktazidİr. 

Bent 11 — Bağdat ve Basra gibi budiyeti mesafe haylûletiyle Der-
saadet'te ispatı vücut mümteni olan mahallerde bulunan talipler için 
müstesna olarak canibi Nezaretten gönderilecek e'sile varakaları 
mucibince mahallî merkezi vilâyet meclisi idaresince imtihanı icra olu
narak olbapta tanzim ve canibi Nezarete isra edilecek mazbata üzerine 
ıntihapname ita kılınır. 

Bent 12 — Taliplerin mücerre'bületvar bulunmaları imtihana du
hulün şeraiti esasiyesindendir. Binaenaleyh Nezaretçe mazbut sicilleri 
herhalde ve evvelemirde tetkik edilerek talipler imtihana kabul veya 
reddedilecektir. 

İKİNCİ K I S I M 

Daimî muamelâtına dairdir 

ıBent 13 — ıBiloümle evrak ve arazi ve müsakkafat ve müstegal-
lâtı vakfiye ile gedikler Defterh aka nice emlâk ve emvali gayrimenkule 
namiyle muarıef tir. Bunların intikal ve beyıİ ve ferağı muamelâtının Der-
saadet'te Senedat İdaresince ve Vilâyatı Şahanede Defterhakani idare
lerince icrası kavanin ve nizamatı mahsusası icabından olmakla ve mez
kûr idareler haricinde senedi âdi ile alım satım icrası olbapta şerefsâdır 
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olan iraâei seniyei hazreti padişahı mantuku münifince katiyen memnu 
bulunmakla o yolda senedi âdi ile alınan maldan dolayı tahaddüs ede
cek daavİ mahakimce ve devairi resmiyece'gayri mesmudur. Binaenaleyh 
bu veçhile alım satım senedini tasdik eden heyeti ruhaniye veya İhti
yariye ve sair efrat ve eşhas kanunen mesul tutulacaktır. 

Bent 14 — Senede merbut ve müstenit olmıyan emlâk ve emvali 
gayrimenkule hakkında Hükümeti Seniye devairi resmiyesince bir gûna 
muamele i c r a edilmiyecektir. Bu makule mahallere dair vergi kalem
leriyle şuabatı sairece malûmat alınırsa evvelemirde kuyudu tasarru-
fiyeoe lâaimülicra muamelenin ifası zımnında mahalleri Defterhakani 
idarelerine tebliğ ve tevdii keyfiyet edilecektir. Hilafı harekette bulunan 
memurlar kanunen mesul tutulacaktır. 

Bent 15 — Tevarüs ve intikal ve tevsii haddi intikal muamelâtı bir 
g û n a tekâlif ve mürettebatı emiriyeye tabi tutulmıyacaktır. 

Tevarüs ve intikal muamelâtında harç tarifesi mucibince ahzoiun-
makta olan harçlar b&dezin mülgadır. 

Ancak hakkı irs ve intikal ashabının hakkı intikale mailiyefcleri ta
rihinden itibaren nihayet bir serie zarfında Dersaadet'te Senedat idare
sine ve taşralarda mahalleri Defterhakani idarelerine müracaatla intikal 
muamelâtını ifa ettirmeleri ve senedi hakanı ahzeylemeleri mecburidir. 

Bir sene mürurundan sonra müracaat edenlerden harcı tevarüs ve 
intikal mezkûr tarifede ımurakkam nispetlerinden ıbirer misli fazla alı
nacaktır. 

Bent 16 — Emri tasarrufa mütaallik hiç bir muamele haczi kanu
niden başka bir sebeple tehir edilemez fakat beyi ve ferağ muamelâtında 
ferağı icra edilecek mahalle mahsus müterakim vergi varsa onun evvel
emirde istihsal edilmiş olması muktaızidir. Kezalik bedeli ferağda ketim 
vukuu mahsûs olduğu takdirde tahkikat icrasiyle tdbeyyün edecek hale 
göre badehu icabı ifa olunmak üzere evvelemirde bedeli mektuma ait 
harcı ferağ dahi vediaten ahiz ve istifa olunarak ikmali muamele olu
nacaktır. 

Kent 17 — Daimî muamelâtının icrası -sırasında uhdei tasarruf
larına geçecek mahallin tahtit haritalarının tanzimi talebinde bulunanlar 
olur ve icrası mahallen mümkün bulunursa yoklama faslındaki otuz 
ikinci bentte muharrer izahat dairesinde ve otuz üçüncü bentte rmurakkam 
ücret mukabilinde mesaha icra ve tahtit haritaları tanzim ve ita kılınacak 
ve bu muamelât için alınacak ücretler mühendisler ile memurlar bey
ninde münasafaten ahiz ve istifa •edilecektir. 
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iBent 18 — Arazi Kanunnamei Hümayununda mübeyyen olduğu 
veçhile hakiki karardan senet itası muamelesi esasen beş kısma mün-ka* 
sim bulunan araziden yalnız arazii emiriye ile tahsisat kabilinden olan 
arazii mevkufede cari olup arazii memlûke ve metruke ile minelkadim 
ziraat olunmamış ve aksayı ümrandan bait bulunmuş olan arazii me-
vatta asla cari ve caiz değildir. 

Bent 19 — Hakkı karardan senet talebinde bulunanlara bendi sa
bıkta beyan olunduğu veçhile senet itasından evvel müddeabiba olan 
arazinin vergi ve tapu kuyudunca kimin namına mukayyet olduğu ve 
esasen ne makule araziden bulunduğu ve tarihî ziraat ve tasarruftan 
beri vergi ve aşarının her sene verilmiş olduğuna dair elde evrakı res-
miyesi bulunup bulunmadığı tahkik ve mahalleri mecalis idaresince 
tetkik edilerek indetletkik müddeabİha olan arazi mukaddemce kısmen 
veya tamamen kimin namına mukayyet ise kaydı atîkına dahi şerh ve 
işaret olunacaktır. 

Bent 20 — Berminvali halâ icra edilecek tetkikat neticesinde hakkı 
tasarrufları sabit olan kimselere masrafları kendilerine ait olmak üaere 
otuz ikinci bentte muharraer olduğu veçhile nüshateyn olarak o ma
hallin tahtİt haritaları bittarrzim bir kıta nüshaİ musaddakası ita kılı
nacak ve diğer nüshası hıfeedilecektir. 

Bent 21 — Takrir ahİz ve istimaına nizamen mezun olan memurlar 
Defterhakani idarelerinde ve ledelhace tarafeyni âkideynin ikametgâh
larında ve .mülhakatı ıgeştügüzar sırasında takrir ahiz ve istima ederler. 

Bent 22 — Takr i r ahİz ve istimaı tarifatı kanuniye veçhile memu
run huzurunda vâki olmak muktazi olup maamafih muamelâtta bir kat 
daha temini inzibat için takrir istimaı esnasında vilâyet merkezlerinde 
Evkaf muhasebecisiyle vergi müdürünün ve livalarda Evkaf müdiriyle 
vergi memurunun hazır bulunmaları ve kazalarda kezalik tapu kâtibinin 
huzurunda vergi kâtibinin bulunması mukarrerdir. 

;Bent 23 — Defterhakani ye mütaallik hususatın müzakeratında Def
terhakani müdür ve memurları ve kazalarda tapu kâtipleri mecalisi ida
rede azayı tabiiye sıfatiyle bulunarak mazbataları tahtim edeceklerdir. 

•Bent 24 — Ferağ ve intikal muamelâtı günü gününe ifa ve defatire 
münakalâtı İcra edileceği gibi vergi kalemlerine dahi muamelâtı vakı
adan bilâifatei vakit malûmat ita kılınacaktır. 

Bent 25 — Gerek daimî olsun ve gerek yoklama olsun her mua
mele için kıtaatı itibariyle minelkadim istifa edilmekte olan kâtibiye 
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Dersaadet'le şehir ve kasabatta beşer ve kurada üçer kuruş olarak ke-
makân ahzolunacaktır. 

Bent 26 — Kayıt ihracı hakkındaki arzuhaller i le eşhasa mütaallifc 
olarak mahakim ve devairden vâki olan iş 'ar üzerine çıkarılacak ka
yıtların kıymetlerine nispetle binde ve kesrinde ikişer kuruş kaydiye 
alınacak ve bunun miktarını mü'beyyin kaydı havi olan derkenarların 
zirine matbu makbuz ilmühaberi rabıt ve i/sak ve üzerleri tarih ve 
mührü resmî ile iptal edilecektir. 

İşbu ilmühaberler rabıt ve ilsak edilmemiş olan kayıtlar üzerine mu
amele! resmiye icra edilmiyerek ve bu yolda ilmühabersiz kayıt ihraç 
ve tasdik edenlerle onlar üzerine muamele kabul ve icra edenlerden 
ikişer misli cezayı nakdî alınacaktır. 

Bent 27 — Bilmüzayede ihale kılınan mahlûlât muaccelâtının ve 
taksim ve ifraz muamelâtında ve kayıt tashihinde kıymeti mukayyedenin 
her binde ve kesirlerinden beşer kuruş kaydiye alınacaktır. 

tşbu kaydiyeler hasılatı umumiye meyanmda defterlere geçirileceği 
cihetle bunlar için kayıt ihracına mahsus makbuz ilmühaberi ilsak olun-
mı ya çaktır. 

Bent 28 — Defterhakani müdür ve memur ve kelebe müstahdemini 
bu kere tavzif olundukları cihetle bunlara daimî muamelâtından bade-
zin aidat ve kâtibiye verilmiyecektir. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 

Yoklama muamelâtına dairdir 

Bent 29 — Her livanın Defterhakani memuru liva dâhilinde bil
cümle emlâk ve arazi ve müsakkafat ve müstagallâtı vakfiye ile hayrat 
ve müberrat ve sair müessesatın ve b i r cihete muhassas veya canibi 
miriye ait yerlerin mevkileri ve mahalle ve kariyeleri itibariyle birer 
esas kayıt defteri tanzim edecek ve bunlann birer musaddak nüshasını 
Defterhaneye irsal eyliyecektir. 

Bent 30 — İşbu defterler umumî yoklama icrası suretiyle tertibedi-
lecek ve senetli ve senetsiz bilcümle emlâk ve emvali gayrimenkuleyi 
muhtevi olacaktır. Sen edata merbut yerlerin hududu hazırası ve taayyün 
•eyliyecek miktarı senedat derununda muharrer hudut ve mekadire te
vafuk etmediği surette hududu hazıra i le mtdaadiri mütebeyyine sene* 
datın zahrına şerh ve terkim ile tahtım ve tasdik kılınacak ve böyle 
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senedata merbut mahaller senetlerinin tarih ve numaraları dahi esas 
kaydı havi olan işbu defterlerin hanei mahsuslarına kayıt ve işaret 
edilecektir. 

Bent 31 — Balâda on beşinci bentte muharrer olduğu üzere müd
deti muayyene zarfında intikal muamelesi icra edilmemiş olan mahaller 
yoklama esnasında septi defter edilerek envai itibariyle tarifede mün-
deriç harç nispetlerinden cezaen birer misli fazla olarak ahzolunacaktır. 

(Bent 32 — Yoklama icrası sırasında ilerde tamim olunmak üzere 
şimdilik kabili icra olan şehir ve kasabalarda vâki bilûmum emlâk ve 
arazi ve saire ile mülhakatından olan tarla ve mezari ve mer'a ve sai-
renin mesahaları icra ettirilerek her kıtaya mahsus tahtit haritası (ka
dastro plânı) iki binde bir mikyasta nüshateyn olarak tanzim oluna
caktır. 

Mühendisler ile Defterhakani memur veya tapu kâtipleri tarafın
dan tanzim ve tahtım olunacak olan işbu tahtit haritalarının birer nüs
hası -ashabına ita kılınacak ve diğer nüshaları kuyudu esasiyenin mütem
mimi olmak üzere mahalleri Oefterhakani idarelerinde hıfzolunacaktır. 

Bent 33 — İşbu mesaha muamelâtı masarifi karşılığı olmak üzere 
arazinin her dönümünden Lâzkıye Sancağı ile Berut Vilâyetinde tatbiki 
iradei seniyei cenabı padİşahiye iktiran eyliyen kaide veçhile onar para 
alınacağı gibi şehir ve kasabalar dahilindeki emlâk ve müsakkafat ve 
sairenin kıymetleri itibariyle ve binde bir kuruş hesabiyle mesaha üc
reti alınacaktır. 

Bent 34 — İşbu mesaha ücuratından mühendislerle diğer müstah
deminin istihkakları ita oluduktan sonra fazlası Defterhakaniye irsal 
olunacaktır. 

Bent 35 — işbu umumî yoklamanın suveri icraiyesiyle ittihaz olu
nacak kuyudu esasiyenin tarifatı talimatı mahsusa ile ayrıca tâyin ve 
tafsil edilecektir. 

Bent 36 — Her kariye ve mahallenin imam ve muhtarı ve ruhani 
memurlariyle heyeti ihtİyariyesi velhasıl bir kariye veya mahallede 
ilmühaber itasına salâhiyetler olan kimse veya heyet bulundukları kari
ye veya mahalle dâhilinde gerek senedi âdi ile alım satım icrası sure
tiyle olsun ve gerek kanunen bir sebeple mehlûl ojarak aharı tarafından 
fuzuli zaptedilmiş veya arazii mevattan bilâruhsat imar ve ihya veyahut 
tecavüzen zapt ile istimal olunmuş bulunsun bilâsenedi hakani tasarruf 
edilmekte olan mahallerin mevki ve nevileriyle kimlerden ne suretle 
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kalarak kimin tarafından zapt ve tasarruf edilmekte olduğunu veya 
mahlûl ve hâli bulunduğunu o kariye veya mahallenin merbut olduğu 
iDefterhakani idaresine her üç ayda bir defa badefter ihbar etmiye ve 
kariye ve mahalleleri dâhilinde emlâk ve arazi ve saireye mutasarrıf 
olanlardan vefat edenlerle onların vâris ve ashabı hakkı intikalden 
kimseleri bulunup bulunmadığını ve bulunduğu takdirde hakkı irs ve 
intikallerinin suret ve dereceliyle isimlerini ve mümkün olabildüği ka
dar mahalli ikametlerini bittahkik kezalik her üç ay nihayetinde mez
kûr idarelere badefter ihbar ve ilâm etmiye mecburdurlar. Hilafı ha
rekette bulunanlar kanunen mesul tutulacaktır. 

Bent 37 — İşbu ihbarnameler üzerine Defterhakani idarelerince 
usul ve nizamı dairesinde ve tetkik yoklaması nam iyi e keyfiyet septi 
defter edilerek ve lüzum görülen mahaller hakkında dahi tahkikatı ma
halliye icra kılınarak fuzuli tasarrufları tahakkuk ey] iyeni er idareten 
rnen'edilecektir. 

Ashabı intikalden olanlara ve hakkı tasarrufları indettetkik tebey-
yün edenlere muvakkat tasarruf ilmühaberi ita ve mahlûlât i le bil'â-
ruhsat kuşet ve ihya olunan arazî hakkında dahî usulü dairesinde mua
mele ifa ve defterleri canibi nezarete isra kılınacaktır. 

Bent 36 — ıHer sancak (Defterhakani memuru senede teakal üç ay 
müddet mülhak kazalarla nevahi ve kurayı geştügüzar eyliyerek mua
melâtın intizamı cereyanını tetkik ve senetsiz emlâk ve arazi ve saire 
tasarruf edilmekte ise onların usul ve nizama dairesinde senede ta nabtı 
esbabını .temin eylemiye ve tahakkuk eyliyecek harç ve rüsum ve be-
delâtı misliyeyi Tahsili Emvali Emiriye iNizamnamesindeki suveri tah-
siliyeye mütedair mevadda tal'bikan tahsil ettirmiye 'nıecburdur. 

(Bent 39 — Her kazanın tapu kâtibi kezalik senede üç ay mülhak 
nevahi ve kurayı geştügüzar ile senetsiz eml'âk ve arazî ve saire tasarruf 
edilmekte ise onların senedata raptı muamelâtını ifa ve otuz altıncı 
bentte muharrer olduğu üzere mahallerinden verilmiş olan ihbar def-
erlerinde münderiç yerler hakkında lüzum görünen tahkikatı icra ey
liyecek ve işbu muamelâtı havi defterler üzerine hasılatı mütahakkikayı 
bendi sabıkta muharrer usulü mevzuasına tevfikan tahsil ettirecektir. 

(Bent 40 — Yoklama muamelatı için muhasses olan yüzde on sekiz 
aidat kemakân ita kılınacaktır. 

Bent 41 — Otuz alhncı bentte muharrer olduğu veçhile ihbarna
meler üzerine septi defter edilecek harçlar ve mahallerince tahkikatı 
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İcra olımmıyan mahlûlât bedelâtı misliyesi tahsilatı için marüzzîkir 
yüzde on sekiz aidattan yüzde alüsı bilifraz tahsiliye olarak ita kılına
cak ve ihbariye ve mahlûlât tellaliyesi dahi kemakân bedelâttan mah
suben tesviye olunacaktır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Müdür ve memurin ve müstahdeminin terakki ve tenzili 
sınıflarına dairdir 

Bent 42 — Her vilâyet ve sancak ve kaza ile tapu kâtibi müstah
dem olan nahiyenin beş senelik varidatının cemi ve tahmis suretiyle 
varidatı mukannenesi tâyin ve cedavili mahsusa ile makadiri mahalle
rine tdbliğ olunacak ve işbu cetveller her beş senede bir lecdidedilecekiir. 

Bent 43 — Cedavilde murakkam varidatı mukannenei seneviyeyi 
üç sene mütevaliyen yüzde yirmi beş fazlasiyle tahakkuk ve tahsil ettiren 
ve umuru memurelerine rnüteferri muamelâtta cidden İbrazı say ve ik
dam eyliyen müdür ve memurlarla kelebe terfii sınıfa kesbİ istihkak 
ederler. 

İşbu memurlardan birinci sınıfta bulunan kazalar tapu kâtipleri 
dokuzuncu bent ahkâmına tevfikan bilimtihan ibrazı liyakat eyledikleri 
surette diğerlerine tercihan dördüncü sınıf ıDefterhekani memuriyetine 
ve kitabet refakatinde bulunanlar da mensuboldukları livalar mecalisi 
idaresinde bilimtihan ispatı ehliyet eyledikleri takdirde dördüncü sınıf 
kaza tapu kitabetine intihap ve tâyin olunurlar. 

ıBent 44 — Bendi sabık ahkâmının bkamamiha icrasına sureti mü-
temadiyede dikkat ve nezaret edileceğinden (Makamı (Nezaretten umuru 
mevdualannda terahi ve ıtekâsül eyliyen müdür ve memurlar ile kazalar 
ketebesinden ihtarnameler ile esbabı tekâsülleri İstilâm edilecektir. 

Bent 45 — İşbu ihtarnamelerin mahallerine İsali tarihinden itiba
ren b i r mah zarfında esbabı manianın neden ibaret ise izahen ziri mü
hürlü varaka ile Nezarete iş'arı ve manii mücbirin vukuunu musaddık 
mahall î meclisi İdaresinden mazbata ahiz ve irsali mecburidir. Müd
deti mezkûre zarfında cevap vermiyenlere ilk defasında Makamı Neza
retten tevbihname gönderilecektir. 

Bent 46 — İkinci defa gönderilen İhtarnameleri isga etmİyenlerin 
ve tekâsülde temerrüdeyl iyeni erin Ceza Kanunnameİ Hümayununun 
yüz ikinci maddesinin fıkrai ulası hükmüne tevfikan birer aylık ma
aşları katı ve keyfiyet sicil kayıtlarına dercedilir. 
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Bent #7 — Kat'ı maaş suretiyle sicil kayıtları meşruh olanlar halt
larında üçüncü defasında tenzili sınıf muamelesi icra edilir ve iki defa 
sınıfları tenzil edilmiş olanlar aynı halin tekerrürü vukuunda altı ay 
müddet açıkta bırakılmak üzere salifüzzikir Ceza Kammnamei Hü
mayununun yüz ikinci maddesinin fıkrai ahiresi hükmüne tevfikan bu
lundukları memuriyetlerden azledilir. 

Bent 48 — Esbabı meşruhadan naşi azledilenlerin istihdamlarını 
mâni başka sebep ve ilişikleri olmadığı surette altı ay hitamında me
muriyet ve hizmetlerinin nevilerine göre en aşağı derecesinden açılacak 
diğer bir memuriyet ve hizmet teklif olunacak ve böyle üç defa memu
riyet teklif olunupta kabul etmiyenler müstenkif addedilecektir. 

HATİME 

Bent 49 — İşbu nizamnamenin icrasına Defterhakani Nezareti 
memurdur. 

N o : 1 6 7 — 9 z i l h i cce 1 3 1 7 ta r ih l i dah i l î (kıymeti m u k a d d e r d i 
M e k â t i p N izamnames in in b a z ı mevadd ı 

onuaddelesi 

20 cemazvyelâhır 1325, 18 temmuz 1323 

Kıymeti mukadderenin tarzı tahriri 

Madde 5 — Bir mektubun kıymeti mukadder esi bizzat mürsil ta
rafından altın kuruş hesabiyle zarfın yüz tarafına erkam ve huruf ile 
beyan olunacak ve hiç bir gûna hak ve silindi ve çıkıntı musaddak olsa 
bile kabul olunmıyacaktır. Mürsil kıymeti roukaddercyi diğer mesku
kât hesabiyle de ilâveten terkim edebilir. Bankınotu havi kıymetli me-
kâtibin kıyemi hakikiyeleri beyan olunmak mecburidir. 

Kıymet takdiri 

Madde 6 — B i r mektubun içine konulan evrakı nakdiyeye hile 
maksad'iyle bedeli hakikisinden fazla kıymet takdir ve beyan etmek ka
tiyen memnu olup bu halde mürsil talebi tazminat hakkından sakıt ol
duğu gibi hakkında takibatı kanuniye de icra olunacaktır. Binaenaleyh 
bktesadüf veya alâkadaranın müracaatlan üzerine bir mektup derununa 

T. 1 C. 8 F. »7 
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vaz'olunan evraka bedeli hakikisinden fazla kıymet takdir ve tahrir 
edildiği bir merkezce tahakkuk ederse nmamelei lâzime ifa olunmak 
üzere derhal Telgraf ve Posta \ezarerine malûmat verilecek ve bu bapta 
bir gûna tahkikata teşebbüs edilmişse işin dosva=ı birlikte gönderile
cektir. Bankınolu havi olan kıymetli mekâtibin kıyemi hakikiyelerinden. 
dun kıymet beyan olunduğuna tesadüf edilirse noksanı kıymet ücreti 
dahi bİlhesap cezaen iki kat olarak mürselünileylıten istifa kılınacaktır. 

Sevk muamelâtı 

Madde 14 — Kıymeti mukadderdi mekâtibin şevki posta paketleri 
hakkında cari olan usul ve muamelâta tatbik olunacaktır. 

frsalâf varakası 

/Madde 15 Kıymeti mukadderdi mekâtip sevkiyal memuru tara
fından numunesi veçhile tanzim kılınacak hususi sevk j ımıal lar ına taf
silâtı lâzimesâyle kaydolunacaktır. Tafsilâtı mezkûre -tarihi sevk ve ail 
olduğu merkez ile gideceği mahal ve mürseliinileyhin isimlerinden ve 
kıymeti mukaddere sıkletinden ibarettir. İşbu sevk jurnallarının bir 
sureti de beyaz kâğıttan vapılmış bir kopya defterine alınarak hu kopya 
defteri merkezde hıfzedilecektir. 

İşbu muamelât ifa olunduktan sonra sevk memuru kıymeti mu-
kaddereli mekâtibi bir araya getirerek marülbevan sevk jıırnaliyle bir
likle taahhütlü muraselâtta olduğu gibi kalınca bir kâğıda sarıp paket 
yapacak ve üzerini çapraz olarak düğümsüz sicim ile bağlayıp paketin 
açık yerlerine mühür mumu sürülerek sicimin uçları mühür altında 
kalmak üzere mumun üzerine merkezin mührü hasılacaktır. Paketin yü
züne dahi kıymeti mukaddereli mekâlİp ibaresivle mahreç ve mevrit 
merkezlerinin ismi ve paketin sıklet ve kıymeti mecmuası yazıyle tahrir 
olunacaktır. Kıymeti mukaddereli mekâtibi ihtiva edecek salifülbeyan 
paketler avnca yaptırılacak çantalar derununda kıymetli posta paket
leriyle birlikte nakledilecek ve işbu paketlerin teslim ve tesellümü dahi 
posta paketleri hakkında mer*iyülicra bulunan muamelâta tevfikan ifa 
kılınacaktır. 

Zabıtname tanzimi 

Madde 18 — K n m e t i mukaddereli mekâtip paketinde görülen nok ' 
san ve bozukluk d'aîi mcul iyet bir halde i^e mevrit merkezi tarafından 

file:///ezarerine
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mishateyn olarak bir de zabıtname tanzimi icabedip bir nüshası paketin 
kâğıt ve zarfı ve sicim ve paketin mühür (eriyle beraber bilâteehhür 
^Nezarete gönderilecek ve diğer nüshası da merkezi mezkûr memuru 
tarafından /uf/edilecektir, işbu zabıtnameler dahi tahkik varakaları gibi 
merkezde mahfuz defteri mahsusuna aynen kaydolacaktır. 

Sureti tevzi 

Madde 21 - Kıymeti mukadderdi mekâtip mutlaka mevrit posta
nesinde müsaraa'tı mümküne ile ashabına tev^j olunur. Mürselünileyhler 
pn.-tane memurları tarafından şahsen malûm olmadıkları halde İspatı 
hüviyete meebur olup aksi takd'irde kendilerine mektup verilemez. Kıy
meti mukadderdi mekâtip ashabına hini tesliminde mürseîiin'ileyhe bir 
kıla makbuz senedi imza veva tahtım ettirilir. Mekâtibi mezkûre usulüne 
tevfikan İmza veya mühür mukabilinde mürselünileyhlerinı* teslim olun
duktan sonra poslanelerce hiç bir mesulivet kabul edilmez. 

Tazminat 

Madde 23 — Defi ve izalesi gayrİkabil esbabı mücbireye mübteni 
olmaksızın kıymeti mukadderdi mekâtip külliyen zayi olur veya ha
sara uğrar veyahut sirkat olunursa mürsile veya talebi üzerine mür-
«ipl'ünüeyhe mektubu» kıymeti mukadderesi tazmin edilir. Hasar veya 
zıya kısmen vuku'bulduğu halde zayiatın kıymeti hakik'iyesine muadil 
bir tazminat ita olunacaktır. $u kadar ki işbu zarar ve ziyanın mürsilin 
hata veya tekasüfünden münbais olmaması ve tazminatın dahi kıymeti 
mukaddere miktarını tecavüz e\!ememesi meşru1;.ur. Kbu tazmina, zi
yam tahakkukunu miitaakıp ve herhalde L-Hda tarihinden itibaren 91 
gün zarfında ita olunur. Zayiat ve haşarat esbabı mücbireden tevellüt 
eylediği hakkında alâkadaran beyninde ihtilâf zuhur ederse tazminat 
itası neticei hükme muallâktır. 

Mekâtibi mevkufe 

Madde "Jö - - Her ne esbaba mebni olursa olsun ashabına tevdi edi-
1 em i yen kıymeti mukadderdi mekâtibin alâkadar olan merkezler vası-
tasiyle mürsiline malûmat verilmek üzere mahreç merkezine ihbarı key
fiyet olunacak ve mürsil iki ay zarfında mahreç merkezine bir gûna 
eevap vermediği halde mevrit merkez bunlar hakkında dahi mevkuf 
posta paketleri hakkında cari olan usul mucibince hareket evliyecektir. 
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N o : 1 6 8 — 2 3 zi lhicce 1 3 2 2 tar ih l i Dahilî P o s t a P a k e t l e r i 
N i z a m n a m e s i n i n bazı m e v a d d ı muadde le s i 

20 cemaziyelâhır 1325, 18 temmuz 1323 
Posta paketlerinin kapatılması 

Madde 4 — Posta paketleri postanelerde bendolraazdan evvel mu
ayene olunarak bunlardan kıymetli olanlar mutlaka ve kıymetsiz olanlar 
sahipleri arzu ettiği halde mürsilin ismini veyahut b i r işareti hususi-
yesini havi mühür iie tahtim olunacağı gibi cümlesi postanenin mührü 
veyahut kurşun damgasiyle mühürlenecektir. 

Kıymetin tarzı tahriri 

Madde 6 — Her kıymetli paketin üzerine kıymeti kuruş olarak 
hem rakam hem yaziyle beyan olunacak ve hiç bir ıgûna hak ve silinti 
musaddak olsa bile kabul olunmıyacaktır. Meskukâtı ve bankınotu havi 
paketlerin kıyemi hakikiyelcri beyan olunmak mecburidir. Mürsİl kıy
meti mukaddereyi diğer meskukât hesabiyle de ilâveten terkim edebilir. 

Kıymet takdiri 

Madde 7 — Posta paketlerine hile maksadiyle bedeli hakikisinden 
fazla kıymet takdir ve beyan olunduğu halde mürsil talebi tazminat hak
kından sakıt olacağı gibi hakkında ledelhace takibatı kanuniye -dahi 
icra olunacaktır. iBİttesadüf veya alâkadaranın müracaatları üaerine 
bir paket derununa vaz'olunan eşyaya bedeli hakikisinden fazla kıymet 
takdir ve tahrir edildiği bir merkezce tahakkuk ederse muamelei lâzi-
me ifa olunmak üzere derhal Posta ve Telgraf Nezaretine malûmat ve
rilecek ve bu bapta bir gûna tahkikata teşebbüs edilmişse evrakı birlikte 
gönderilecektir. (Nukut ve bankınotu havı olan paketlerin kıyemi ha-
kikıyelerinden dûn kıymet beyan olunduğuna tesadüf edilirse noksan 
kıymet ücreti iki kat olarak mürselünileyhinden istifa kılınacaktır. 

Ücret 

ıMadde 12 — Posta paketlerinin ücreti âtide gösterilen esas üzerine 
hesap ve berveçhi peşin istifa olunur. 

1) İkisinin arasındaki vesaiti nakliye demiryol ve vapurdan ibaret 
bulunan merakız ücuratı: 'Marmara ile birlikte Bahri Siyah ve yine 
Marmara i le beraber Bahri Sefi t ve bir de Bahri Ahmer ve her 
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kol demiryolu bir daire itibar edilerek bunlardan bir deniz yahut bir 
kol demiryol üzerinde naklolunacak eşyadan beş kilograma kadar birinci 
daire itibariyle dört kuruş ve bir deniz ile bir kol demiryol veyahut 
mütaaddİt deniz ve demiryol üzerinden naklolunacak eşya için ikinci 
daire itibariyle yedi kuruş ücret alınacaktır. Beş kilogramdan ziyadesi 
için beher beş kilogram ve küsurunda zİkrolunan iki dereceye #Öre dört 
ve yedi kuruş alınacaktır. 

Kıymetli paketler için beher bin kuruş veyahut küsurunda başkaca 
bir kuruş ücreti teminiye istifa edilecektir. 

* » -a 
â 1 û 

c - -i 
Sıklet •£ -5 i " 

250 grama kadar 4 4 4 
250 (gramdan .500 grama kadar 4 4 5 
500 gramdan yukarı 1 kilograma kadar 4 6 S 

1 kilogramdan yukarı 2 kilograma kadar 8 12 16 
2 kilogramdan yukarı 3 kilograma kadar 12 18 24 
3 kilogramdan yukarı 4 kilograma kadar 16 24 32 
4 kilogramdan yukarı 5 kilograma kadar 20 30 40 

Daha fazla sıkleti olan paketlerin beher kilogram ve küsuru için 4 6 8 

2) İkisinin arasında demiryol ve vapur bulunmıyan merakk ücıı* 
ratı bir vilâyet dahili birinci daire; mülâsık olan vilâyet ikinci daire 
arada diğer bir ve birden ziyade vilâyet olan mahaller üçüncü daire 
itibar olunur. Kıymetli posta paketleri için kıymeti mukaddererıin beher 
bin kuruş veyahut küsurunda iki kuruş ücreti ieminiye ahzolunur. Sa
hilde ve demiryol güzergâhında bulunan postanelerle dâhilde klâin olup 
demiryol ve vapur bulunmayan mahaller arasında teati olunacak posta 
paketleri için ikinci tarife tatbik olunacaktır. 

Bir inci tarife mucibince ikinci daireye ve ikinci tarife mucibince 
ikinciden üçüncüye kadar olan dairelere maHsus ücret istifası iâzımgelen 
bazı mahaller için muamelâtın kesreti ve kat'oluracak mesafenin kısa
lığı itibariyle Telgraf ve Posta Nezaretinden verilecek mezuniyet üze
rine yalnız bir daire ücretinin tenkisi caiz olacaktır. 

Postanelerin kendi muamelelerine göre istedikleri tarik ile gönde
rebilecekleri esvatıın ücreti naklive ve teminivesi ehven tarik hesabiyle 
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i*tîi"a o lunur. Fakat mürsi] tariki mahsus tavın eüiği 'Halde onun ücretini 
vermesi lâzımgelir. işbu tâjirı olunacak tarik mürsil tarafından sevk 
varakaları üzerine işaret olunmak muktazidir. Posta havalenamesi usulü 
cari ulmıyan merkezler için sıkletine bakılmıvarak yüz kurusa kadar 
nakit irsalâttan kırk para istifa olunur. 

İhbarı kevfivet edildikleri nihayet on güne kadar paketlerini ah/ev-
lemh enlerden mürur edecek her hafta için paket başına kırk para ardiye 
alınacaklır, 

Zabıtname tanzimi 

Madde 2i) Tetkİkat esnasında bir paket zuhur etmediği veja İda
rece zımanı mucip intizamsızlık ve bozukluk müşahede olunduğu halde 
mevrk merkezî bu bapta nüshateyn olarak bir zabıtname tanzim ederek 
bir nüshasını mahreç merkezine ve diğer nüshasını daii şüphe paket ile 
birlikte mahalleri mecalisİ idaresine götürülerek orada kuşat ve tetkik 
ve sureti hal ile muhteviyatı hakkında yazılacak mazbata ile birlikte 
Başmüdiriyet vasıtasiyle Nezarete gönderecektir. Dersaadet'te bu mua
mele Meclisi İdarei Nezaretçe ifa kılınacaktır. 

Sureti tevzi 

Madde 22 Posla paketlerinin vusulünü mü'taakırp memur bir ih
barname tanzim ile meccanen mürselünileyhine gönderecektir. Mürse-
liinilevhin postaneye müracaatında sevk varakasının zahrı imza veya 
tahtım ettirilerek paket kendisine teslim olunur. Postanece mâruf ol-
mıyan mürseliinileyhler tezkerei Osmaniye ve kanaatbahş olacak evrakı 
saire jraesi veyahut nVâruf bir kimsenin tahriren tasdiki ile ishatı hü-
vivete mecburdurlar. Tasdik -tahriri sevk varakasının zahrına işaret olu
nabilir. Mürselünileyh asakiri berriye ve bahriye ve jandarma efradın
dan veyahut mekâtibi mıülkiye ve askeriye şakirdanmdan bulunduğu 

takdirde imza veya mühürlerini tasdikan zabitlerinin veyahut mektep 
müdürlerinin mührü resmİsiyle mahtlım bir varaka ibrazına mecbur
durlar. Posta paketleri usulüne tevfikan imza veya mühür mukabilinde 
mürt*elünileyhlerirıe teslim olunduktan sonra postanelerce hiç bir mesu
liyet kabul edilmez ancak mürseiünileyh imza veya mührü badettatbik 
isterse posta memurlarından mürekkep bir heyet muvacehesinde paketi 
küşadettirerek neticei hâsılayı havi bir zabıt varakası tanzim olunacaktır. 

Yirmi altıncı maddenin ikinci f ıkrası : 
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îş/bu müddetin inkızasmda kıymetli posta paketleri Posta ve Tel
g ra f Nezaretine gönderilip Meclisi İdare muvacehesinde açılacak ve 
muhteviyatı nakit ise tadat ve nakitfien başka ise füruht ile nakte tahvil 
olunduktan sonra meclisi mezkûrca tanzim kılınacak mazbata üzerine 
vezneye fevkalâde irat kaydedilecektir. Kıymetsiz posta paketleri iade 
olunacağı cihetle mahreç merkezlerindeki meclisi idare muvacehesinde 
açılacak ve muhteviyatı kıymetli paketler muhteviyatı gibi fevkalâde 
irat kaydolunacaktır. Posta paketlerinin tarihi tesliminden itibaren iki 
seneye kadar sahipleri zuhur ettiği halde bittahkik nakit ise aynen ve 
satılmış ise ahzolunan bedeli reddolunur müddeti mezkûrenin müru
rundan sonra ashabının hiç bir şey iddiasına hakkı oJmıyacaktır. 

Tazminat 

Madde 27 — Defi ve izalesi gayrikabil esbabı mücbireye müpteni 
olmaksızın kıymetli bir posta paketi külliyen zayi olur veya hasara uğ
rar veyahut sirkat olunursa mürsile veya mürsilin talebi üzerine mür-
selünileyhe paketin kıymeti mukadderesi tazmin edilir. Hasar veya zıya 
kısmen vukubulduğu halde zayiatın kıymeti hakikiyesine muadil bir 
tazminat ita olunacaktır. Şu kadar ki işbu zarar ve ziyanın mürsilin 
hata ve tekâsülünden ve eşyanın tabiatı iktizasından mümbais olmaması 
ve tazminatın dahi kıymetsiz paketler için bir Osmanlı altınını tecavüz 
etmemesi meşruttur, işbu tazminat zıyaın tahakkukunu mütaakıp ve her 
halde istida tarihinden itibaren doksan bir gün zarfında ita olunur. Za
yiat ve haşarat esbabı mücbireden tevellüdeylediği ve alâkadaran bey
ninde ihtilâf zuhur ettiği takdirde tazminat itası neticei hükme mual
lâktır. Bu baptaki müstediyatın paketin zamanı tesliminden itibaren bir 
sene zarfında vukübulması muktazi olup ondan sonra müracaat olu
nursa hükümsüz kalacaktır. 

Tediye sortiyle posta paketi irsali 

Madde 26 — Havale muamelesi cari olan mahaller için mürsİl 

tarafından sevk varakası ve posta paketi üzerine işaret olunan bedelin 

ahzinden sonra mürselünileyhe teslim olunmak ve işbu bedel posta ha

valenamesi suretinde mürsile gönderilmek üzere kıymetli veya kıymetsiz 

posta paketi İrsal olunur. 
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N o : 1 6 9 — M e m u r i n i m ü l k i y e mâzul iyet m a a ş l a r ı n a m ü t e d a i r 
2 7 cemaziyelevvel 1 3 0 9 tar ih l i k a r a r n a m e n i n 8 inci 

m a d d e i muadde lee i 

21 oemaziyelâhır 1325, 19 temmuz 1323 

Madde 8 — On beş seneden yirmi seneye kadar hizmet etmiş olan
lara en sonra bulundukları memuriyette aldıkları maaşın rub'u ve yirmi 
seneden otuz seneye kadar hizmeti sebkedenlere sülüsü verilir ve işbu 
maaşlar Mülkiye Tekaüt Sandığı idaresindeki dalrei mahsusasından ita 
kılınır. Ancak bunlardan hizmeti Devlette malûl olupta kanunen ma
luliyet tarikiyle tekaüde müstahak olanlara mâzuliyet aylığı verilmeyip 
kendileri tekaütlerini talebe sevkolunur. 

Düstur GtMte 

No. ÜMhi ı Ta ı t lp Cilt SmblU S a n 

Memurini mi'ılklve m a m H m miat lar ına dair kararname 1 6 1149 

N o : 1 7 0 — 3 c e m a z i y e l â h ı r 1 2 9 6 tar ihl i M a h a k i m i Nizamiye 
H a r ç T a r i f e s i n i n 1 7 ncİ fas l ına müzeyye l m a d d e ile 1 8 inci 

fasl ı m a k a m ı n a k a i m m a d d e i k a n u n i y e 

12 recep 1325, 8 ağustos 1323 

Mezkûr tarifenin 17 nci faslına müzeyyel maddei kanuniye 

İki yüz elli kuruş veya ondan dun bir akçeye veyahut bu miktar 
kıymeti haiz emvali menkule ve gayri menkuleye mütedair olup ölbap-
taki arzuhaller zahrına yazılan derkenarlarla karara raptı icabeden 
daavi ücreti mübaşiriyeden maada bir gûna harç ve resme tabi olmadığı 
gibi iki yüz elli kuruştan fazla ve beş yüz kuruş veya bundan noksan 
olan mebaliğ ile kezalik bu nispette kıymeti bulunan emvali menkule 
ve gayri menkule hakkındaki dâvalardan dolayı işbu tarife mantukunca 
alınması lâzımgelen harçlar dahi devairi icraiyece vukubulacak tahsi
lattan evvelbeevvel istifa olunmak üzere tecil olunur ve dâyinin hariçte 
sulhan istifayı matlup etmesinden veya sair hu gibi ahvalden dolayı 
takibattan sarfı nazar eylediği halde ol baptaki İlâmatin harç ve ma
sarifi muhakemesi ilâmatı cezaiye harçlariyle masarifi muhakemesinin 
suveri tahsiLiyesini muarrîf olan talimata tevfikan doğrudan doğruya 
medyunlardan istifa kılınır ve fakrü zaruretleri şahadatı mutebere ve 
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mevsuka ile sabk olupta ilâm harcı ve resmi tahsil ile hademe ücretin
den başka tarifede muharrer harç vse resimden muaf tutulan müddei-
Ierin lehinde sâdır olan ilâmatta evvelce kendilerinden alınmıyan harç 
ve rüsumu saire dahi ayrıca gösterilerek indelicra mahkûmünaJeyhimden 
bİltahsif irat kaydedilir. 

Mezkûr tarifenin 18 inci. faslı makamına kaim maddei kanuniye 

Madde 59 — Devairi icraiyece alınacak harçlar berveçhi âtı be
yan olunur : 

Evvelen - îlâmatı sâdıranın tenfizi ahkâmı talebini havi devairi 
mezkûre rüesasrna verilen ve iki yüz elli kuruşu mütecaviz matlubat ile 
bu miktardan fazla emvali menkule ve gayri menkulelerden mütevellit 
hususata mütedair bulunan arzuhallerden işbu tarifenin birinci mad
desi mucibince yalnız beş kuruş kaydiye harcı ahnır. 

Bu arzuhallerin merbudatiyle hususetı saireye müreferri olan isti
danameler ve ibraz ve irae olunan evrakı saire harcı mezkûra tabi 
değildir. 

Saniyen - Her nevi evrak ve zabıtnamelerin talebolunan suretle
rinden dolayı maktuan otuz ve muamelâtı tebliğiyesi devairi icraiyeye 
ait olan ilâmat ve hüoeci şer'iyenin mahkûmünaleyhİme tebliği için on 
kuruş harç istifa olunup ihbarname ve sair bu gibi evrakı icraiyenin 
tebliğinden ve bilmüzayede müşterisine ihale kılman gayri menkulâtın 
tesviyei kaydı zımnında devairi aidesine yazılan tezakir ile diğer hu
susata müra i l i k vukubulan muhaberattan dolayı posta ücretinden 
maada bir gûna harç alınmaz. 

Salisen - Mebaliği muayyeneyi havi olan ilâmatın tenfizinden do
layı medyuna hakkı rücuu olmamak üzere yüzde iki buçuk nispetinde 
ve fekki haciz ve tahliyei mecur gibi miktar ve kıymeti gayri muayyen 
hususat hakkındaki ilâmat için de maktuan mahkemeden alınmış harcı 
ilâmın bir misli raddesinde kezalik medyuna hakkı rücuu olmamak 
üzere dâyinden resmi tahsil ve harcı icra al ınır ve yalnız idane hüccet
leri zahrına yazılan muktaza İlâmjyle tahsil olunan emvali eytam ve ev
kafın rüsumu tahsiliyesi herhalde medyunlardan istifa kılınır. 

Râhian • Muamelâtı icraiyenin herhangi derecesinde olursa olsun 
dâyin ile medyun beyninde sulh vukubulduğu ve bunun zahrı ilâma 
işaret olunmak suretiyle tesviyei kaydı ve ilâmın iadesi talebedildiği 
takdirde bedeli sulbün yüzde iki buçuğu nispetinde resmi tahsil alınır 
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ve işbu resim ve sair masarifi icraiyenin sulhu vâki manlukunca tara
feynden han.gi.sine aitse ondan ve bu yolda bir kayıt ve şart m e v c u t 
olmadığı halde resmi tahsil dâyinden ve masarifi saire dahi medyundan 
istifa kılınır. 

Hâmisen - Resmi tahsilin kısmı maktuu peşinen hükmü ilâmın 
tenfizi talebinde bulunan taraftan ve yüzde hesabiyle alınacak olanları 
dahi t ahs i l a t vukubuldukça miktarı nispetinde evvelbeevvel bu tahsi
lattan alınır. 

Sâdİsen - Km vali menkule ve gayri menkulenin füruhlu için evrakı 
havadisle vukubulacak ilânatın beher nüshasının ücreti tabiyesi olarak 
maktuan yirmişer kuruş alınacağı misİllû gerek vaz'ıyed ve haciz mua
melesi ve gerek mecurun tahliyesi ve emval ve eşyanın her mucibi ilâm 
mahkûmünlehe leslİmi gibi hususatı icraiye için mahallerine izam olu
nan memurini icraiyeye indelicap verilecek ve miktarı rüesayı mahakim 
tarafından takdir olunacak masarifi rahiye ve zaruriye dahi berveçhi 
peşin ma'hkûmünleyhten ahzolunur. 

Sâbian - Bilmüzavede füruht olunan emvali menkule ve ^ayri men
kulenin bedeli müzayedesinden yüzde iki hesabiyle münadiye ücreti tel
laliye ve ihbarname ve sair evrakı icraiyenin tebliğine vesatet misillû 
vezatfle mükellef bulunan icra mübaşirlerine de tarifei mahsusasına 
tevfikan budii mesafe itibariyle beş kuruştan nihayet yirmi beş kuruşa 
kadar ücreti kedemiye verilir ve dâyin i le .medyun arasında bilmuvafaka 
tesviyei deyin olunmasından veya esbabı saireden dolayı müzayede mua
melesi 'hükümsüz kaldığı surette ücreti tellaliye alınmayıp yalnız resmi 
tahsil istifa kılınır. 

Sâminen - Kcanibe mütaallik olarak mahakimi ticariye heyatı muh-
telitasından verilen Hamalın harçları ve ücreti mübaşiriye namiyle yüzde 
bir nispetinde istifa olunup mahakim hasılatı meyanında irat kaydedil
mekte olan re^mi tahsil kemafİssabrk kararnameİ mahsus ahkâmına 
tabidir. 

Baalı i ı 
EMtıtvr 

Cilt 
C«WM 

5ahlfe S»r> 

Mehaklrrri Niıamiy* H a ı ç Tarifel i 
Harç lar hakkında tahriratı umumiye 
M a t i m i nitamiye te ^ v u r d r al ınacak h a r ç l a r a dair n r i f ' i 
cedide 
Mohaibnl nizamice harç tarifelinin ft6. 67 nci raaddeİTİ 
makamına kaim m »ddel nizamiye 
Divan lardan bi kudret olanların rüsumu daavidcn m ı sn 
muafiyetleri hakkında T a h r i r a t 4 

4 
4 

S 

3 1 9 
335 

3 3 6 

http://han.gi.sine
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Hıtlıe: T- ı ı ip Cilt Sahile 3 »fi 

Oevairi rcamiyc i le eahu arasındaki daavinin harcına ve tiyrn 
li.lınıırnlc vekillere dair Karar nam e 1 4 365 

Mahalle s e t l in? konulmak için parça pare* «atılarnk aınzi-
den al ınarak harç lar hkkında teskere I 4 4 3 0 
Al ın ıcak harçların mallandıklarına teslimi bıkkında 1 4 701 

D u v j kalemine mahıuş Jjarç Adliye »emesine tealim olun
madıkça! muamele yapı İm a m â«m» dair 1 1 725 
Tnmyiıî inlenilen İlâmal harçlarının lüııtlerilmcaine dair 

tahrir i l 1 i 727 
Mehakimden alman harçların defterlerimle beraber Adliye 
Teıneainr gönderilmeline dair 1 4 730 
Küsümü mehakim hakkında vlliyata mahım kanunname Zeyl 1 2 2 6 

I'aıliîah.ı ait emlâk vc çifı l ikiıtan mahkeme harcı alınmama
lına Hnir Kararname I .î 94 

N o : 1 7 1 — 1 9 cemaziye lâhır 1 3 2 5 tarihl i Devair i Sulhiye 

Nizamnames in in 5 3 üncü maddei muaddeles i [ 1 ] 

27 saban 1325. 22 eylül 1323 

Madde 53 — Daavİi hukukiye hakkında gerek sulhan ve gerek 

katiyen lâhik olan vicahi kararlardan dolayı tarafeynin istedikleri 

halde Usulü Muhaleema-tı 'Hukukiye Kanununun tarifatı dairesinde Tem

yiz Mahkemesine ve gıyabi kararlar aleyhinde dahi itirazen hükmü ve

ren nevahi mecalisine müracaat edebilecekleri gibi gıyaben ve katiyen 

verilen mukarreratı cezaİyeden dolayı kezalik mecalisi mezkûreye ve 

kabili istinaf olan gıyabi kararlar üzerine istedikleri halde ya itiraz veya 

istinafı dâva tarikleriyle ve kısmı vicahiler için de doğrudan doğruya 

zirde murakkam elli yedinci maddede gösterilen mercii istinafa müra

caat suretiyle işin tekrar icrayı tetkikatını talep ve istida eylemek sa

lâhiyetleri mahfuzdur. 

Raaaü 
Bflatnr CaaM* 

N>. S«*ltfı Tart» Cilt Sahil* San 

f i l Nerahl mcrkealerinde bulunan Nahiye meclisi etinin vezaifi 
ro lh l f e vs adliye»! hakkında M H B O M M 1 8 7 1 2 
Birinci maddeıioin tadili 1 8 7 5 3 
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N o : 1 7 2 — R u m e l i Vilâyatı Selâsei Şahanes inde i s t ihdam 
o l u n a c a k Adliye müfet t i ş ler iy le m ü s t a n t i k l e r i n ve sa i r 

m e m u r i n i Adliyenin sure t i tahlif i h a k k ı n d a 
m a d d e i k a n u n i y e 

27 şaban 1325, 22 eylül 1323 

Rumeli Vilâyeti Selâsei Şahanesinde istihdam olunarak Adliye mü-
feMtşleriyle müstantiklerin ve sair m e m u r i n i adliyenin emri tahlifi ber-
veçhi âti icra ve evrakı havadisle de ilân olunacaktır. 

Sureti tahlif 

«Zatı Şevketsimatı Hazreti Hilâfefcpenahiye ve Devleti Aliyelerine 
sadıkane ifayı hüsnü hizmet edeceğime ve c ins ve mezhep tesiriyle hiç 
bir fert ve hattâ evlât ve ekaribim bile olsa onlar hakkında hilafı ma-
delet ve hakkaniyet ve mugayiri istikamet muamelede bulunmıyarağımı 
din ve n a m u s u m üzerine taahhüt ederek münafii adalet tarafgirane ha
reketten katiyen miic.anebet ile umuru mermi remi a h k â m ı kavanine 
tatbikan icra edeceğime Vallahi» 

• 
N o : 1 7 3 — 1 9 c e m a z i y e l a h ı r 1 3 2 5 tar ihl i n i z a m n a m e n i n 

neşr inden m u k a d d e m h a k k ı t e v a r ü s ve intikal asha
b ından m ü d d e t i m u a y y e n es inde m ü r a c a a t edecek

l erden dah i h a r c ı int ikal a l ı n m a m a s ı 
h a k ı n d a iradei seniye [ * ] 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Vilâyatı Şahane Defterhakani idarelerinin tensikat ve teşkilâtına 
ve memurin ve müstahdeminin vezaifine dair olup m e r i y e t i ahkâmına 
bı'Kstizan iradei seniyeî cenabı hilâfetpenahi şerefsudur buyurulnn ni
zamnamenin daimî muamelâtına taallûk eyliyen tevarüs ve İntikal mua
melesi harçları hakkında bazı ifadatı havi Defterhakani iNezaretinden 
varidolan tezkere meyanei bendegânemizde kıraat olundu. 

1*1 Vilâyatı Şahane Defterhakani idarelerinin teşkilât ve tensikatına t» 
memurin ve müstahdeminin vazaifİne dair. 
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Mealinde salifüzzikir nizamnamenin on beşinci bendinde tevarüs 
ve intikal muamelâtında harç tarifesi mucibince alınmakta olan harçlar 
badezin mülga olup ancak hakkı irs ve intikal ashabının hakkı intikale 
nailiyetleri tarihinden itibaren nihayet bir sene zarfında intikal mua
melâtını ifa ettirmeleri mecburi olduğu ve bir sene mürurundan sonra 
müracaat edenlerden harcı tevarüs ve intikalin mezkûr tarifede murak-
kam nispetlerden birer misli fazla alınacağı muharrer olmasına naza
ran hakkı tevarüs ve intikale nailiyetleri nizamnamei mezkûrun neşir 
ve i lâm tarihinden mukaddem tahakkuk etmiş olanlar için bendi mez
kûr ahkâmının tatbik olunmaması lâzımgelip halbu ki Devletçe maksadı 
asl i senetsiz emlâk ve arazi ta sar ruf atına meydan verilmiyerek hukuku 
tasarrufiyenin senedatı Hakaniye ile tevsik ve temini maddesi olmasına 
ve ıMemaliki 'Mahrusai Şahanede bulunan ashabı tevarüs ve intikalin 
ekserisi uhdelerine geçecek emlâk ve arazinin muamelei intikaliyesini 
henüz icra ettirmeyip elyevm murisleri namına mukayyet bulunmasına 
binaen o misillûiarın hakkı tevarüs ve intikale nailiyetleri nizamnamenin 
tarihi neşir ve ilânından mukaddem olmak itibariyle şu müsaadei mah-
susadan mahrumiyetleri madeleti seniyeye tevafuk etmiyeceğinden bu 
.gibilerin dahi bir sene zarfında iDersaadet'te Senedat idaresine ve taş
ralarda Defterhakani idarelerine müracaatla tevarüs ve intikal mua
melâtını bilâharç ifa ettirerek namlarına senedi Hakan i istihsal eyle
melerine müsaade olunarak bir sene mürurundan sonra bunlardan dahi 
tarifede murakkam nispetlerden bir misli fazla harç istifası münasip 
•olacağı dermeyan kılınmış ve vakıa mücerret teshili muamelât ve temini 
tasarrufat için sureti umumiyede şayan Duyurulan müsaadei roahsusadan 
hakkı tevarüs ve intikalleri nizamname tarihinden mukaddem tebeyyün 
•eden mutasarrıfların dahi müstefit olması muvafıkı madelet görülmüş 
olmakla salifül'beyan nizamnamenin neşrinden mukaddem hakkı veraset 
ve intikali tebeyyün ettiği halde henüz müracaatla muamelei lâzimeyi 
ifa etmiyenlerin dahi gerek (Dersaadet ve gerek taşrada evrakı havadis 
ve vesaiti resmiye ile halkın anhyacağı surette vukubulacak ilân tari
hinden itibaren bir sene zarfında müracaat eyledikleri halde bilâharç 
muamelâtı intikaüyenin İfası ve ondan sonra müracaat olunduğu 
halde hükmü nizamnameye tevfikan birer misli fazla harç ile ifayı mua
melât edilmesi ve şu kadar ki eytam ve eramil ve emsali kasırin uhde
lerine intikal etmiş olan müsakkafatı vakfiye ve emlâki, sırfe ve em-
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.«alinin *igar ve kasırinin hali rüşte vusullerinden itibaren mevkii tat
bike vaz'ı hususunun 'Nezareti Müşarünileyh a ya havalesi tezekkür ve 
tensip ve tezkerei mebhusünanha leffen arz ve takdim kılınmakla ol-
bapta ve kahhei ahvalde emrü ferman hazreti veliyiilemir efendİmİzindir. 

14 şaban 1325, 0 cylÛl 1323 

Arz tezkeresi 

Ahiren mevkii icraya vaz'olunan nizamnamei mahsus ahkâmı ikti-
zasınca müddeti muayyenesi zarfında müracaatla irra olunarak mua
melâtı intikaliveden harç alınmaması mukarrer olduğu cihetle nizam
namesinin neşrinden mukaddem hakkı tevarüs ve intikale nail olup tâyin 
olunan müddet zarfında müracaat edeceklerden dahi harç alınmaksızın 
muamelâtı intikal iyenin ifası hakkında Defterhakani Nezareti Celile-
sinden gelen tezkere üzerine Meclisi Mahsusu Vükelâca cereyan eden 
müzakerat neticesini havi kaleme alman mazbata melfufiyle arz ve tak
dim olunmuş olmakla mündereratı hususunda her ne veçhile iradeı seni-
yei hazreti hilâfetpenahi şerefsudur buyıırulursa maırtuku münifi infaz 
edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

14 şaban 1325, 9 eylül J323 

îradei seniyeyi mü bel lig hamiş 
Hesidei desti tazim olup Mec l i s Vükelânın mazhatai mâruzası ve 

melfuflarivle beraber manzum âli buyımılan İşbu tezkerei «âmiyeİ sa-
daretpenaıhİleri üzerine mucibince îradei «eniyei cenabr hilâfetpenahi 
şerefmütaallik buyurûlmuş olmakla olbapta emrü ferman ha7rel i ve
li yülemrindir. 

29 şaban 1325, 23 eylül 1323 

N o : 1 7 4 — Teçh iza t ı Asker îye Nezaret i hesabat ı ı ım ilahi 
Dîvanı M u h a s e b a t ç a rÜyet ve t e tk ik o l u n m a s ı 

h a k k ı n d a î rade i sen iye 

Arz tezkeresi 

Teçhiza'lı Askeriye Nezareti Celilesince bin üç vüz yirmi bir seneî 
maliyesi tahsilat ve sarfiyatîyle müdevveratı mübeyyin tanzim ve irsal 
olunan hesabatın tetkiki zımnında icra olunan tebligata cevaben Divanı 
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Muhasebat Riyaseti Behiyesinden varidolan tezkere üzerine bilmuhabere 
Nezareti Müşarünileyhadan alınıp leffen arz ve takdim olunan tezkerei 
cevabİyede \ezaretin talimatı mucibince her sene tanzim eylediği hesabi 
katî cedavili arzı hâkipayı âli kılınmakta olmasına nazaran Divanı Mu
hasebata sair devairi Devlet misillû hesap vermesi lâzımgelip gelmi-
yeceği istifsar olunmuş ve Divanı Muhasebatın vezaifi esasiyesi iktiza-
sınca kâffei devairi resmiyenİn rüyet ve tetkiki hesabatiyle mükellef 
bulunmasına binaen Nezareti Müşarünileyh anın hesabatını dahi tetkik 
etmesi usul ve emsaline muvafık görünmüş olmakla olbapta her ne veç-
fıi/e emrü fermanı hümayunu hazreti 'hifâfetpenahi şerefsünuh ve sudur 
buyurulursa mantuku âlisi infaz olunacağı beyaniyle tezkerei senaverİ 
terkim kılındı efendim. 

8 ramazan 1325, 2 teşrinievvel 1323 

Iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflariylç manzuru âli buyurulan işbu 

'tezkerei s?miyci sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei ce

nabı hiJâfetpenahi şerefsudur buyurulmuş olmakla olbapta emrü ferman 

hazreti veliyülemrindir. 

12 ramazan 1325, 6 teşrinievvel 1323 

N o : 1 7 5 — 1 9 ceraaziye lâhır 1 2 9 6 tar ihl i Usulü M u h a k e m a t ı 
Cezaiye K a n u n u muvakkat in in 1 2 5 inci 

m a d d e i ka imes i 

5 şevval 1325, 29 teşrinievvel 1323 

Cürmü vâki cünha nev'inden madudolduğu halde müstantik maz-

nununaleyhi mahkemeye irsal eyliyecek v'e hapsi müstelzim olan ce-

raimde maznunünalyh zaten mevkuf ise hal ve sıfatı ve cürmün mahi

yeti ve del'âil ve emaratı mevcudenin derecei kuvveti nazarı dikkate 

alınarak yalnız mevkufen icrayı muhakemeye mahal olup olmadığının 

takdiri zımnında o!baptaki lüzumu muhakeme kararnamesi* reisi mah

kemeye tevdi olunacak ve bu baptaki tevkif emrinin devamına lüzum 

file:///ezaretin
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olmadığı reis canibinden ziri kararnameye işaret olunduğu halde maz-
nunünaleyhten bir ikametgâh senedi ahzile salıverilip muhakemesi ıgayrî 
mevkuf olarak cereyan edecektir. 

No. Bal l i t i 
DOanr 
T a r t l » 

Ceza Muhakomeleri U»nlli Kanunu Muvakkati 
Esnayı muinfaada tâbiiyetini ketmrdetı ler hakkında vtıHoıı 
hükümler muteber tutulup fakat ahkamının menauboldukları 
sefaretler vasıtasiyle k r s ettirilmesine dair tezkere! aâmiye 
Mevaddı RtMiımiyere dair dâvalar» «nercl tayinine dair tra
ke rcl «imiyo 
Orman memur ve mü n*hd emlerinin uaulii muhakemenine dair 
talimat 
Mahkeme! Temyizde hükümleri nakız veya tasdifcolunaıı İlâ
nını hakkında tezkcrel sâmiye 
Temyiz Mahkemesi Basmii.ldeiıımunıiîlyle Muavinlerinin vaıs-
iflrıe dalt T « k * . r c 
t lâmatı rcialvenin İnfazı için müddeiumumilerin işaretleri 
kifayet rdırfiEine dair l e jkcrc . 
Gınayata ır ıütaal lü daavrnin sureti rüyeti hakkında tahrirat 
Müddotlnl İkmsleden mücriminin sureti tahliyelerine dair 
tahrirat 
Mahkemelerden »ı\<mU<ııV ahVâım» ilâm tekl inde yasal ma-
•>na dair tahrirat 
11 imal ı eefaiyenin İnftl v e tebliğinin müddeiumumilere ait 
olduûuna dair tahrirat 
Mahpus bulunan mücriminden vefat el imlerin kayıtlarının 
sureti terkinine dair tahrirat 
ttubiıT, tlkslyetnuna v* tabı l lar ın müddeiumumilere veri lme
sine dair tahrirat 
Ceralmdcn neıct eden hukuku tahşiye dâvalarına dair i l ima-
tın suveri icraİyeaine dair 
İstinaf mahkemeleri n^'dinde heyeti Ithamiye te)kilne dair 
tezkerei samiye 
C e t » Muhakemeleri Usulü >Kanunu mu vakk alinin Sİ inci maıl-
deslne müzevyel f i lanın Kanuniye 
Usulü Mııhaketnatı Ceıalye Kanunu muvakkatinin 1 Î 0 uncu 
maddesinin tadil) 
Ceralml (»hiiyeden dolayı memurini mülkiye hakkında ma
hallimi Adliyece tahkikat ve muhakematm auveri kralyesine 
dalı l ıad« 
Ceralmi müıtereke erbabından ölen memurin veresesi hak
larında ikame o l u n a j ı i hukuku şahsiye dâvalarının mercii 
ruyetl hakkında irade 
Utuli i Muh'kcmat ı Ceıalve Kanununun h a n maddelerinin tadili 
Unuifl MuhsJtematı Ceaalye Kanunu muvakkatinin 200 nel 
m»dı)e»İDİn lafılU 

RaaıJ 
Casata 

Cilt Sahil» Sar* 

Zey 

10B1 

No: 1 7 6 — 1 9 cemariyelâhzr 1 2 9 6 tarihli İcra Kanunu 
Muvakkatinin 9 uncu maddesine müzeyyel 

fıkrai kanuniye 

5 şevval 1325, 29 teşrinievvel 1323 

•Şu kadar ki gerek ıtarihi tevdiinden ve gerek muamelâtı tenfiziyeye 
ipti dar olunduktan sonra son muamele tarihinden itibaren altı mah 
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a**** 
Du»ınr 

No- B M I Ü I Tarl ip Cilt Sahil* S m 
{ l i m i t i hukııklyenin sureti icrasına dair kanunun muvakkat 1 4 2 2 5 
tiSmatı hukukiye vs licsriyeüln aoretl Icraİy esine dair teskere 1 4 3*9 
MeJınkimden verilen ilâmların uufîzl ahkamın* memurini 
Mülkiyenin müdahale c t m e m c l n c dair 1 4 7 0 4 
flâmatı hukuki yenin «urctf ierafyeslne dair Kanunu muvak
katin 3 9 uncu maddesine teyl Zoyl 1 15 
İlâmatı hukuki s enin sureti İcrasına dair kanunun 3 9 uncu 
madde*! aeyli Zeyl 3 9 9 
İcra Kanununun 53 üncü maddesine mü t ey yel fıkra! Kanu
niye 1 5 
i cra Kanununun 50 nci maddesine müıeyyel fıkra! Kanuniye 1 5 517 
İcra Kanununun 3 9 uncu maddesine müıeyrel fıkra! Kanuniye 1 5 7 3 8 
tera -Kanunu muvakkatinin 67 net maddesine müıeyycl tıka
ra rı Kanuniye ] J 8 5 4 
t e n Kanununun 3 9 uncu maddesine, 2 »aban 1 2 9 9 tarihinde 
teıyil olunan fıkraya raliteyyel fıkrai Kanuniye 1 5 6 3 7 
tera Kanununun 3 9 undı maddesinin. 2 »aban 1299 tarihli 
aeyline tevfikan bilâ nafaka hapis edilmeleri bakamda İrade 1 7 868 

N o : 1 7 7 — 1 9 cemaziye lah ır 1 3 2 5 tarihl i Devair i Surhiye 
Nizamnames in in 1 i n d madded muadde lce ! [ 1 ] 

12 şevval 1325, 5 teşrinisani 1323 

İdarei Umumiyei Vİlâyat Nizamnamesinin elli akıncı maddesinde 

gösterildiği veçhile müdürlerin tahtı riyasetinde bulunan nahiye mec

lisleri Teşkili Mahakim Kanununun üçüncü ve dördüncü maddelerinde 

murakkam vezaifi adliyeyi ifa için her nahiyenin dahili daire ve ma

k a m İdaresi olan kariyelerin ihtiyar mecalisindeR celp ve davet olu

nacak dört azadan ibaret olarak icabı halinde teşekkül eder. Ahalisi 

sunufu muhtelif eve mensubolan mahallerde azanın nısfı muslini ve nısfı 

diğeri gayri m üs 1 im olur. 'Umuru tahririyesi nahiye kâtibi ve mübaşir» 

lige ait vazifesi de nahiyenin jandarmasiyle bekçi ve korucusu tarafın 

dan İfa kılınır. 

I**. (t . , idi T-nt» Cilt suth San 

f i l NMrt o»eJlfl«Wa »***i'l **- « U 1 T W h**k««* 
NUamnam* 1 * 7 1 1 

53 Oneft maddaalni» tadiH 1 • » ' 

T. 1 C. t F. 41 

müddet alâkadaranı canibinden takip ve taharri olunmıyan ilâmatı mü
racaat vukuunda tenfizine devam olunmak umre kaydına işaretle 
hıfzeder. 
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No: 1 7 8 — Konya Ovasının irva ve İskası hakkında 
Mukavelename 

17 şevval 1325, 10/13 teşrinisani 1323/1907 

Bir taraftan Hükümeti Seniye namına hareket eden Maliye Nazın 
Devletiû Mehmet Ziya Paşa Hazretleri diğer taraftan Anadolu Osmanlı 
Demiryolu Şirketi nam ve hesabına hareket eden şirketi mezkûre Mü
dürü Umumisi Mösyö Edvar Höknen beyninde mevaddı âtiye karargir 
olmuştur : 

'Madde 1 — Konya Ovasının (Beyşehir Gölü ve Beyşehir ve Çar
şamba çaylar ı «uları vasıtasiyle İrva ve İskası ve 'Karaviran Gölünün 
kurutulması ve bundan husulegelecek seksen bin dönüm arazinin dahi 
mezkûr sular vasıtasiyle irvası zımnında iktiza eden ameliyatın İşbu 
mukavelenameye merbut şartname ile haritai umumiye ahkâm ve mün
derecatına tevfikan Hazinei Celile hesabına olarak icrası Hükümeti Se
niye tarafından Anadolu Osmanlı Demiryol Şirketine havale buyurul-
muş ve şirketi mezkûre dahi o veçhile ameliyatı mezkûrenin icrasını 
taahhüdetmiştir. 

Madde 2 —Bu işin mukaddema Hazineİ 'Hassai Şahanece müzake
resi esnasında şirket tarafından keşfiyatı muktaziye icra kılınmış ol-
makla işbu mukavelenamenin (tarihi taatisinden itibaren nihayet bir mah 
müddet zarfında bilcümle ameliyatın mükemmel harita ve projeleriyle 
tafsilât plân ve makatu ikişer nüsha olarak Ticaret ve INafıa Nezaretine 
takdim kılınacaktır. Salifüzzikir harita ve proje ve saire tarihi takdi
minden «itibaren üç mah müddet aarf ında Nezaretçe bittetkik haliyle veya 
icabeden tadilâtın icras&yle tasdik edilecektir. Mezkûr üç mah müddet 
mürur edipte bu bapta şirkete bir gûna iş 'ar vukubulmadiği takdirde şir-
ket tarafından salifülbeyan harita ve projelere kabul ve tasdik edilmûj 
nazariyle bakılarak ameliyata bed'ü mübaşeret olunacaktır. Harita 
ve projeler 'Nezaretçe tadil edilipte işbu tadilâtın icrası bir mahtan zi
yade vakta muhtaç olduğu surette müddeti inşaıye tadilâtı mezkûrenin 
icra ve ikmaliyle tetkik ve tasdiki için güzeran edecek müddet kadar 
temdit kılınacaktır. 

Madde 3 — Şirket harita ve projelerin tarihi tasdikından itibaren 
dört mah zarfında ameliyata mübaşeretle a lt ı sene zarfında ikmal ey-
1 emeği taahhüdeder j u kadar ki işbu a lt ı senenin i lk senesinin mevsimi 
sayfı ameliyat tezgâhlarının tesisine muhtastır. Karaviran Gölünün için-
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deki çukurları Beyşehir Gölünün fazla sularım istiabedeceği tebeyyün 
ettiği takdirde Kara viran Gölünün ameliyatı Uthiriyesimn itmamı ve 
seksen bin dönüm arazinin irvası ameliyatı tezgâhların ikmali tesisin' 
den itibaren üç sene zarfında İcna i le arazdı mezkûre kabili zeri bir ha le 
ifrağ edilecektir. 

Ancak esbabı mücbireden mümbais ahvalden dolayı ameliyat ne 
kadar müddet tatil olunursa müddeti ikmaliye dahi o kadar terndid? 
edilecek ve şirket esbabı mücbirenin vukuunu derhal tahriren Ticaret 
ve Nafıa Nezaretine ihbar eyliyecektir. 

Madde 4 — Ticaret ve Nafıa (Nezareti esnayı ameliyatta ve hi
tamında ve ameliyatın kabul muamelesinin icrasına değin imalâtı va
kıayı bir veya bir kaç komiser vasi t asiyle muayene ve teftiş eyliyecektir. 
İşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil şirket ameliyata mübaşeret 
İçin 'tâyin olunan müddetten itibaren ameliyatın kabulü katisine değin 
mahbemah tediye olunmak üzere senevi Ticaret ve Nafıa Nezaretinin 
emrine iki yüz elli Osmanlı. lirası ita edecektir. 

Madde 5 — Bilcümle imalâtı türabiye ve sınaiye ile yollar küşadı 
ve mebanii lâzimenin inşası ve taş ve kum ihracı için ica-beden arazi 
arazü haliyei miriyeden İse meccanen şirkete ıteslim olunacağı gibi efrat 
uhdesinde bulunduğu halde dahi Maliye Nezaretince usul ve nizamına 
tevfikan bilistimlâk kezalik meccanen şirkete teslim olunacak ve mu
vakkaten işgali lâzımgelen arazi dahi ameliyatın devamı müddetine 
mahsus olmak üzere muvakkaten ve meccanen şirkete teslim olunacaktır. 
Berminvali muharrer gerek daimî ve gerek muvakkat suretle işgal edi
lecek araziye müteallik haritalar ameliyat ilerledikçe şirket tarafından 
tanzim ve Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim kılınacak ve tarihi tak
diminden itibaren bir mah müddet zarfında Ticaret ve Nafıa Nezare
ti nce tetkik olunarak ya haliyle veya icabeden tadilâtın icmsâyle bit-
tasdik Maliye Nezaretine irsal edilecek ve Nezareti Müşarünileyhaca da 
arazi i mezkûre iki mah müddet zarfında şirkete teslim edilecektir. Şii 
kadar ki bazı esbabı mückureden dolayı mezkûr arazi berveçhi muharrer 
üç mah müddet zarfında şirkete teslim olvnamadığı .takdirde ameliyat 
müddeti dahi teehhür eden müddet kadar *e*rtf idkdilecek ve şirkete bea* 
lim olunmuş olan kâffei arazi hitamı ameliyatta tamamen Hükümeti 
Seniyeye iade kılınacaktır. 

Madde 6 — Amelivatm icrası İçin gerek Memaliki Devleti Aliye-
den ve gerek diyarı ecnebİyeden celp ve tedarik olunacak kaffei edevat 
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ve alelûmum makineler ile malzeme her nevi dahilî vergiden ve her 

gûna gümrük ithalât ve ihracat rüsumundan muaf tutulacak ve işbu 

mukavelenamede mevzuubahis olan ameliyata mütedair hususatta şirket 

damga rüsumuna tabi bulunacaktır. 

-Madde 7 — Ameliyatın icrasına muktazi olacak hatap ve kereste 
rüsumu nizamiyesi şirket tarafından ıtesviye ve ifa olunmak üzere miri 
ormanlarından kat'olunabilecektir. Şu kadar ki lüzumu olan kereste 
ve hatanın nevi ve miktarını ve hangi ormanlardan kat'olunacağını mü-
beyyin tanzim kılınacak cetveller mucibince şirketten Maliye Nezaretine 
ve Nezareti Müşarünileyhadan Orman ve Maadin ve Ziraat Nezaretine 
vukubulacak tebligat üzerine katiyatı mezkûre icra edilecek ve bu hu
susta ita kılınacak müsaade mezkûr cetvellerin Maliye Nezaretine tak
dim kılındığı tarihten İtibaren bir malı müddet zarfında şirkete tebliğ 
kılınacaktır. 

Madde 8 — îşletilmiye salih bir kısım ameliyatın ikmali şirket 
tarafından iş'ar olundukta kısmı mezkûr Ticaret ve tNafıa (Nezareti ta
rafından mansup b i r fen komisyonu marifetiyle bilmuayene iktiza ey
lediği halde muvakkaten ahiz ve kabul olunacak ve kabulü muvakkat 
tarihinden itibaren bir sene sonra yine bir fen komisyonu marifetiyle 
ameliyatı vakıa tekrar bilmuayene kaidei fenne muvafık ve şartname 
ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde işbu komisyonun 
tanzim edeceği rapor üzerine Ticaret ve Nafıa Nezareti tarafından ka
tiyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. B i r kısmın kabulü katisinin 
icrası da Hükümeti Seniye dilediği anda o kısmın işletme muamelâtına 
bed'ü mubaşteret edecektir. Bu suretle işletme muamelâtına bed'ü mü
başeret edilen kısmın umum ameliyatın kabulü kati zamanına kadar 
hüsnühalde muhafazası masarifi Hükümeti Sen iyeye ait olmak üzere 
şirketin inzimamı muavenetimle icra kılınacağı gibi umum ameliyatın 
kabulü katisinin icrası tarihinden itibaren beş sene müddet zarfında 
hüsnühalde muhafazası kezalİk masarifi Hükümeti Seniyeye ait olmak 
üzere şirketin inzimamı muavenetiyle icra olunacaktır, icabı takdirinde 
bir kısım ameliyatın kabulü muvakkatinin icrasında dahi Hükümeti 
Seniye o kıtını işletmek hakkını haizse de ancak bu suretle işlettirilen 
kısım katiyen kabul olunmuş addedilecektir, tşıbu mukavelenamede mu
ayyen olan müddet esnasında her ne zaman Karaviran Gölü tathİr olu
nur ve meydana çıkarılan arazi kabili İska bir hale (getirilirse akabinde 
Hükümeti Seniye canibinden tesellüm muamelesi icra kılınacaktır. 
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Madde 9 — Jandarma ve polis memurları nvisiîlû memurini zabı
tanın ikameti için icabeden barakalar şirket tarafından meccanen inşa 
olunacaktır. 

Madde 10 — Ameliyatın umum güzergâhında mücerret imalâtın 
sureti muntazamada icrası ve hüsnühalde muhafazası esbabını temin 
edecek muhaberata münhasır olmak üzere şirket bir telgraf hattı tesis 
eyliyecek ve İşbu hattı katiyen muhaberatı hususiyede istimal edemi-
yecektir. Hitamı ameliyatta şirket imalâtı saire ntisillû bu hattı dahi 
kâffei teferruatİyle beraber hüsnü halde olarak Hükümeti Senİye'ye terk 
ve teslim eylİyecektir. 

Madde 11 — Şirket istihdam edeceği memurin ve ameleyi ve ame
liyatın icrası için lüzumu olan bilcümle eşyayı Anadolu Osmanlı ve 
Bağdat Demiryolları katarlariyle meccanen nakletmek salâhiyetini haiz 
olduğu gibi münhasıran ameliyatın icrasına ait olan mekâtip ve çan
taları usulüne tevfikan posta memurininin kontrolüne tabi olmak şar
tı yl e bir gûna posta ücreti ita eylemeksizin vesaiti mahsusasİyle naklet-
miye mezundur. Şirket müstahdemînİne ait hususi mektuplar alelûsul 
posta ücretine tabi olacak ve şirket bu mİsİllû mektupları nakletmek 
için Meni al iki Mahrusai Şahanede cari olan Posta Nizamname! Dâhilisi 
ahkâmına tevfikı muamele eylİyecektir. 

İska edilecek arazı dâhilinde islâm muhacirleri iskân edilmek üzere 
Hükümeti Senİye canibinden kura teşkili tensip Duyurulduğu takdirde 
olbaptakİ mebanİye muktazİ levazım- ve edevat ile memur ve ameleyi 
Demiryolu Şartnamesinde muayyen tarifenin nısıf ücretiyle nakletmeyi 
şirket taahhüt eder. 

Madde 12 — Şirketin işbu mukavelename mucibince icra edeceği 
ameliyatın bedeli âtide beyan olunacağı veçhile hesap olunacaktır. Şö'y-
leki ameliyata bed'ü mübaşeret edildiği ta r iken itibaren her altı ay 
müddet zarfında gerek İkmal edilen ve gerek derdesîi icra bulunan ame
liyatı mübeyyin olmak üzere zirdeki fiat cetveline tevfikan şirket tara
fından muvakkat bir sitüasyon tanzim edilecektir. Derdesti icra bulunan 
•ameliyatın fiatı işbu ameliyatın mecmuu masarifine vaz'edîlecek vahidi 
kıyasiye ve ameliyatın derecesine nispetle hesabedilecektir. 

Marüzzikir sitüasyon komiserlik canibinden bittetkik muvafık ise 
haliyle tasdik ve icabı halinde tadil edildikten sonra şirket tarafından 
Ticaret ve Nafıa Nezaretine takdim edilecek ve mezkûr sitüasyonun ta
rihi takdiminden itibaren nihayet bâr mah müddet zarfında kabul 
edilip edilmİyeceği Nezareti müşarünileyhadan şirkete tebliğ olunacak 
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ve olunmadığı takdirde mezkûr sitüasyonlara Hükümeti Seniye cani
binden kabul ve tasdik edilmiş nazariyle bakılacaktır. 

(Nezareti Müşarünileyhe heyeti fenniyesince tetkik ve tasdik olunan 
sitüasyonlar ba tezkere Mal iye Nezaretine tevdi olunarak ve Maliye 
Nezaretince de her sitüasyonun Ticaret ve Nafıa Nezaretine tarihi tak
dimine nazaran üç mah mükaddemki tarihten itibaren mezkûr sitüas-
yonlarda muharrer mebaliğ için faizi basit usuliyle ve senevi yüzde beş 
hesabiyle faiz yürütülecektir. 

Konya Ovasının irvası ve Karavimn Gölünün kurutul musirle 
irvası için icra olunacak ameliyatın 

nevi ve jiatı 

Madde 
No. Ameliyatın beyanı 

Beyşehir gölü ameliyatı 
/Beyşehir Gölü sularını tutmak ve Beyşe
hir önündeki bent ve yolları tesis etmek 
için bin metre tulünde kebir sed 
Beyşehir gölü dâhilinde bin metre tu
lünde bir kıta methal kanalının tarakla
narak hafri 

iBeyşehir Önündeki su bentleri : 
Çayın tahvili mecrasiyle göl sularını tut 
mak için iki kat batardo inşası ve «tanzim 
ve tesviye ve tulumba vasıtasiyle 

Frank 
Suların tahliyesi 4.90.000 
Temel inşası ve şivi 150.000 
Kemerler ve duvarlar inşası 185.000 
Makine aksamı 60.000 
Mağaza 45.000 

(600.000 

Beyşehir ve Çarşamba çaylarının ıslah 
ve tanzimi ve miyahı varide mecarisiyle 

Fiat 
Frank 

tcmal 
Frank 

50 (Beher metri-, 50.000 

200 » 200.000 

600.000 
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Madde 
No. Ameliyatın beyanı 

ınunsaplarının ıslahı sedlerin inşası tah
liye kanalları ve su mehazları müstesna 
olarak bu kısım üzerindeki ameliyatı 
sınaiye : altmış kilometre tulünde on kıta 
(Köprünün tamiratiyle birlikte Beyşehir 
çayı vle Çarşamba çayı üç kısım üerine 

1) B i r köprünün tamiri ve üç köprünün 
müceddeden inşasiyle otuz yedi kilo-
metre tulünde Çarşamba çayının ıslahı 
iki kıta suni şelâle inşası ve on dört kıta 
sel mahallerinin ameliyatı tedafüiye» 
E) Epya köprüsünden şimendifer hatana 
kadar üç kilometre tulünde mezkûr ça
yın ıslahı ve bir müceddet köprü inşası 
ve üç kıta köprü tamiriyle bir kıta dar 
köprü inşası 

3 ) Şimendifer hattının şimali şarki ci
hetinde yirmi beş kilometre tul ündeki 
kısım üzerinde imalâtı sınaiye olmaksı
zın ıslah ve tesviyesi 
Kana viran havzası etrafında dolaşarak 
Bahkova boğazından geçerek mücedde
den inşa olunan kanal vasıtasiyle mez
kûr çayların birleştirilmesi sedler ve 
tahliye kanalları inşası su mehazları müs
tesna olarak bu kısmın imalâtı smaiyesî 
1) Üç kıta köprünün tamirleri ve üç 
mahalde sellerin men'i için sedler inşa
siyle beraber Karaviran havzası etrafına 
otuz kilometre tulünde kanal inşası 
Dört kıta suni şelâle ve on mahalde sel
lerin men'i için sedler ve dort kıta "köp
rünün müceddeden inşa lar iyi e beraber 

Fiat 
İFrank 

îcmal 
Frank 

2 1 . 0 0 0 , . , 1 . 2 6 0 . 0 0 0 

2.110.000 

28.725 » 1.061825 

16.075 

9-600 » 

851.975 

240.000 

87.000 » ¿610.00« 
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Madde 
No. Ameliyatın beyanı 

Balıkova vadisinde yirmi kilometre tu

lünde kanal inşası 

ıKonya ovasında ana cetveliyle ikinci ve 
üçüncü derecedeki kanallar ve tahliye 
ana kanallariyle ikinci derece kanalları 
ve bunların sedleri yollar ve muvasala 
köprüleri ve yaylada iki kıta kebir su 
mehaza ve yine bu ovada bentler ve tah
liye savakları ve ikinci kanallar için 
bilcümle su mehazları ve ana kanalları
nın derunlarında kapalı bentler 

a .Birinci kısım dâhilinde şimali garbide 

1) Mecarı 25O000 dönüm 
2) İmalâtı sınaiye 250,000 

<b İkinci kısım cenubu şarkide 

1) Hafri cedavİl 250.000 dönüm 
2) İmalâtı sınaiye 250.000 dönüm 
Karaviran havzası ameliyatı 

Ana kanalı ve ikinci derecede kanalları 
ve kaçamak-mahalline suları sevkedici 
kebir tahliye kanaliyle kurutma kanal
ları onların sedleri yollar muvasala köp
rüleri ve ittihat kanalında b i r su me
hazı ve ikinci derecede kanalların me
hazları 

1) Hafrİ cedavil 80.000 dönüm 
2) İmalâtı sınaiyesi 80.000 dönüm 
İnşaatı muhtelife 

a Mühendisler ve memurlar için ebniyeler 

ve küçük mağazalar 
b Mükemmel telgraf hattı tesisi 

Fiat 
iFrank 

İcmal 
Frank 

56.260 l r. 1

B c h«- r 1.125.200 
kilometre 

8.000.000 

Santim 

7,25 » 1,812,500 

¡10,25 » 
6,75 » 

2.562.600 
1.687.500 

,12,25 » 
6,50 » 

Maktuan 
» 

960.000 
520.000 

150.000 

joaooo 
19.500.000 
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İşbu cetvelde dönüm üzerine gösterilen fiat vahidi kıyasileri Ka-
raviran göliyle Konya ovasının tathir ve irvası emrinde yapılacak ima
lât ve hafriyat masarifinin mezkûr mahallerin dönüm üzerine olan sat
hına nispetle hesa bedii mistir. 

İşbu mahallerde peyderpey vücuda getirilecek ameliyat için veri
lecek sitüasyonlara indelmesaha taayyün edecek dönümden yüzde dört 
nispetinde tenzilât icrasiyle yüzde doksan altısı ithal olunacaktır. Bilû
mum ameliyatın ikmaliyle kabulü muvakkat muamelesinin icrasında 
Hükümeti Seniye ile şirket tarafından tâyin olunacak memurlar mari
fetiyle müştereken mesafıat icra olunarak berminvali muharrer dönüm 
üzerine taayyün edecek mesahattan yüzde dört nispetinde tenzilât icra 
olunmak şartiyle balâdaki cetvelde muharrer fiat vahidi kıyasilerine 
göre masarifi hakikiye tâyin kılınacaktır. Şu kadar ki Hükümeti Seniye 
masarifi hakikiye olarak on dokuz milyon beş yüz hin frangı haddi 
gaye olmak üzere kabul ettiğinden masarifi mezkûre işbu miktarı te
cavüz ederse fazlası Hükümeti Seniyeye ait olmıyacaktır. Masarifi ha
kikiye dun tahakkuk ederse miktarı mütehakkıka üzerine tesviye kılı
nacaktır. Bu suretle tahakkuk edecek miktarı masarife evvelce ita edilmiş 
olan sitüasyonlarda muharrer metaliğin faizi basit usuliyle ve yüzde 
beş hesabiyle olan faizi zam ve ilâve edilerek hâsıl olacak yekûn Hü
kümeti Seniyenin şirkete deynİ olacak masarifi teşkil edecektir. 

[Madde 113 — Bilûmum ameliyatın ikmaliyle kabulü muvakkat mua
melesinin icrası tarihinden itibaren maddei sabıka mucibince tabak* 
kuk edecek mebaliğ senevi yüzde beş faiz ve 1,072 reeülmal itası suretiyle 
otuz 'beş sene zarfında berveçhiâti tahsisat i le tediye ve İmha edilecektir. 
Şöyle ki : 

Evvelâ demiryollar teminatiyle i s t ikmat ı malûmei nruhtelifeye 

tahsis kılınmış olan aşarın fazlalarından Düyunu Umumiye İdaresi va-

sıtasiyle maktuan senevi yirmi beş bin lirayı Osmani 

«İşbu yirmi beş bin lira zikrolunan aşarı mevdua fazlalarından 
Bankı Osmaninin hesabı cari faizi ve şubeler ikramiyesiyle saireye mu-
hassas yüz sekiz bin ve Rumeli Vİltâyatı Selâsei Şahanesi masraf açığına 
tahsis olunan iki yüz elli bin lira ve Şark Şimendiferlerinin ücuratı 
nakliyesi karşılığı olan mürettebatı seneviye ile mezkûr fazlaların teç
hizatı Askeriye (Nezaretine ait kısmı ve işbu mukavelenamenin tarihi 
teatisine kadar bazı avanslar ve saire için ıhavale edilmiş olan mebaliğ 
tediye olunduktan sonra kalacak fazladan tediye olunmak mukarrerdir» 
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Saniyen irva ve İska edilecek olan arazinin son beş sene aşarı 
hasılatının haddi vasatisinden fazla vukubulacak hası i1 atı üşriye «aşan 
mezkûre alelûsul müzayede olunarak hasılatı Konya Bankı Osmanİ 
şubesine tevdi ve takasiti seneviyeyi ikmal İçin saJİfüzzikir yirmi beş 
bin liraya zamimeten mezkûr şube vasıtasiyle şirkete tesviye olunacaktır. 
Salisen Hükümeti Seniyece sureti münasibede İcra edilecek umuru is-
kaiyeden mütahassıl ücurattan tamiratı daime ile işletme masarifi ba-
dettenzil kalacak hasılatı safiye. 

Râbian tathir ve irva olunacak arazide muhacirini islâmiyenin 
iskân ettirileceği mahallerden başka ayrıca İslâm kariyeleri teşkil olun
mak üzere füruht olunacak arazi esmanı. 

Berminvali muharrer masarifi mütehakkıka faiz ve resülmalİnin 
tesviye ve imhası için Hükümeti Seniye canibinden tediye olunacak te-
kasiti seneviyeye hasır ve tahsis olunacaktır. 

Madde 14 — Maddei sabıkada muharrer tahsisat tekasiti senevi-
yeyİ İfaya kifayet etmediği takdirde Hükümeti Seniye farkını varidatı 
sairesinden ikmal etmeyi mütaahhittir. 

Madde 15 — On üçüncü madde mucibince tekasiti seneviyenin ka
bulü muvakkat muamelesinin icrası tarihinden itibaren emri tediyesine 
mübaşeret olunacak ise de on üçüncü maddede muharrer olduğu veçhile 
Hükümeti Seniye aşar fazlalarından senevi maktuan tediyesi meşrut 
olan yirmi beş bin lirayı kabulü muvakkat muamelesinden evvelki se
neler zarfında dahi ita eyliyecek olup ancak berveçhj meşruh kabulü 
muvakkat tarihine kadar tediye olunacak mebaliğ ile bunların tarihi 
tediyelerinden itibaren kezalik kabulü muvakkat tarihine kadar yüzde 
beş hesabiyle faiz yekûnu her ne miktara bal iğ olursa işbu miktar on 
ikinci madde ahkâmına tevfikan tâyin edilecek masarifi mütahakkıkadan 
bittenzil möbaliğİ mütebakiye berminvali muharrer yüzde beş faiz ve 
1,072 resülmal itası suretiyle tediye ve imha edilecektir. 

Madde 16 — On üçüncü maddede muharrer muhassasat yekûnu 
tekasiti senevi yeden fazla bir miktara baliğ olursa fazlası resul male 
mahsubolunacağı gibi Hükümeti 'Seniye istediği zamanda cihatı uhradan 
dahi sarfiyatı mütahakkıkanın kısmen ve tamamen tediyei resülmalİyle 
otuz beş seneden evvel tesviyei hesapta muhtar bulunacaktır. 

Madde 17 — Ameliyatın icrası müddetince" mürur ve uburun du
çarı inkıta olmaması için şirket tarafından iktiza eden bilcümle tedabir 

ittihaz edilecek ve ameliyat feyezanı miyaha meydan vermiyecek bir 
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surette icra kılınacaktır. Ancak irva ve İska için istimal edilmiyecek 
fazla sular ile tahliye edilen miyah Konya ovasının İska ve irva. edilen 
araziden münhat olan kısımlarına sevk ve isale ettirilecektir. 

Madde 18 — fîafcu mukavelename ile merbut şartname ahkâmının 
icra veya tefsirinden dolayı gerek Hükümeti Seniye ile şirket ve gerek 
şirket i le efradı nâs beyinlerinde zuhura gelecek bilcümle İhtilâfat ve 

daavi ait olduğu Mahakimi Devleti Aliyede rüyet olunacaktır. 

Madde <19 — Şirket işbu mukavelename ile deruhte etmiş olduğu 
taahhüdatı âhara terk ve ferağ edemiyecektir. 

Madde 20 — Şirket Hükümeti Seniyenin devairi muhtelif esiyle 
Türkçe olarak muhabere edecektir. 

ıtşbu mukavelename şereftastir buyurulan fermanı âliye tevfikan 
iki nüsha olarak bittanzim Dersaadet'te imza ve taati edilmiştir. 

17 şevval sene 1325 ve 10/23 teşrinisani 1323 (1907) 

Maliye Nazırı 

Esseyit Mehmet Ziya fföknen 

fşbu mukavelenamenin on üçüncü maddesinin fıkrai ulâsında ve 
on beşinci maddesinin son fıkrasında bilûmum ameliyatın ikmaliyle 
Itabulü muvakkat muamelesinin icrası tarihînden itibaren tahakkuk ede
cek mebaliğin resülroal tediyesinin sehven senevi 1,072 olduğu göste
rilmiş ise de sebkeden iş 'ara cevaben şerefıivarid olan 20 kânunusani sene 
1323 tarihli ve 3430 numaralı tezkereİ sâmiye mucibince bunun 1,1072 
olmak üzere tashih olunduğunu mübeyyin şerh verilmiştir. 

12 şubat sene 1323 

Maliye ıNazırı 

Esseyit Mehmet Ziya fföknen 

Maliye Nezaretinden Mösyö HÖknen'e 

Mukavelenameye zeylen aynı tarihte tanzim ve taati olunan mek
tup suretidir: 

Konya ovasının tathir ve irvası hakkında bugün teati kılınmış olan 
mukavelenamenin on üçüncü maddesinde muharrer karşılıklardan maa
da Hükümeti Seniye 27 muharrem 1306 ve 22 eylül 1304/4 teşrinievvel 



764 

1888 ve 28 recep 13110 ve S/15 şubat 1308/1893 tarihli mukavelenameler 
ile buna zeyil olan 26 şaban 1515 ve 7/19 kânunusani 1313/1898 tarihli 
mukavelenamet munzamma mucibince hasılat fazlalarından şirkete itası 
temin kılınmış olan hisse şirkete kemakân tediye ve ita olunarak İska 
•ameliyatına dair olan mukavelenamenin aktİnden dolayı salifüzzikir 
mukavelât ahkâmına halel gelmemek şartiyle işbu tathir ve imlâ ame
liyatından dolayı Konya Ovasında yetiştirildiği komiserlik tarafından 
tasdik olunan mahsulât ücuratı nakliyesinden Bağdat ve Ankara hat ' 
la rina ait olan hisseler tamamen Konya ovası tathir ve irva ameliyatın
dan dolayı Konya ovası tathir ve irvasi hakkında akdolunan mukave
lenamenin on ikinci maddesi mucibince tahakkuk edecek masarifin faiz 
ve resülmaline karşılık tutulacağı gibi ücuratı mezkûreden Konya hat
tına isabet eden hisseden dahi hattı mezkûrun anifülbeyan mukaveleî 
munzam manın birinci maddesi ahkâmına tevfikan kilometre başına yedi 
bin frank yani iiç yüz yedi lira altmış dokuz kuruş hasılatı gayri sifiyei 
seneviyeyi ikmal İçin lüzumlu olan meblâğ bİlİfraz mütebakisini dahi 
umuru iskeiye faiz ve resülmaline hasır ve tahsis etmeyi tensip buyur
muş ve bu suret esmayı müzakerede tarafı velâkârilerinden dahi kabul 
ve tasvibedilmiş olduğundan şirketçe sureti meşruha dairesinde İfayı 
muamele olunacağının ba tezkere (Nezarete İş'arı lüzumunun tebliği tec
didi measiri ihtirarokârİye vesile ittihaz kıtındı. 

Dersaadet 10/23 teşrinisani 1323 (1907) 

Maliye Nemreti Celilcsine 23 teşrinisani sene 1907 tarihiyi'1 

Anadolu Demiryolu Şirketi Müdiriyetinden yazılan 
cevapnamenin tercümesidir 

Münderioatı aynen zirde gösterilen bu günkü tarihli tezkerei aliyei. 
Nezaretpenahileri vâsılı desti tekrim oldu. 

«Konya ovasının tathir ve irvası hakkında bu gün teati kıl ınmış 
olan mukavelenamenin on üçüncü maddesinde muharrer karşılıklardan 
maada Hükümeti Seniye 27 muharrem sene 1306 ve *22 eylül 1304/4 teş
rinievvel 1888 ve 28 recep seneil310 ve 3/15 şubat 1308/1893 tarihli mu
kavelenameler ile buna zeyil olan 26 şaban sene 1315 ve 7-19/131"î.l898 
tarihli mukavelei munzamma mucibince hasılat fazlalarından şirkete 
kası temin kılınmış olan hisse şirkete kemakân tediye ve İta olunarak 
ıska ameliyatına dair olan mukavelenamenin aktinden dolayı salifüz
zikir mukavelât ahkâmına halel gelmemek şartiyle işbu tahrir ve imla 
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ameliyatından dolayı Konya ovasında yetiştirildiği komiserlik tarafın
dan tasdik olunan mahsulât ücuratı nakliyesinden (Bağdat ve Ankara 
hatlarına ait olan hisseler tamamen Konya ovası tathir ve irva ameli
yatından dolayı Konya ovası tathir ve irvası hakkında akdolunan mu
kavelenamenin on ikinci maddesi mucibince tahakkuk edecek masarifin 
faiz ve resülmaline karşılık tutulacağı gibi ücuratı mefkureden Konya 
hattına İsabet eden hisseden dahi hattı mezkûrun ânifülbeyan muka-
velei munzammanm birinci maddesi ahkâmına tevfikan kilometre ba
şına yedi bin frank yani üç yüz yedi lira altmış dokuz kuruş hasılatı 
gayri sâfıyei seneviyeyi İkmal için lüzumu olan meblâğı bilifraz mü
tebakisini dahi umuru iskaiye faiz ve resülmaline hasır ve tahsis etmeyi 
tensip 'buyurmuş ve bu suret esnayı müzakerede tarafı vekâletlerinden 
dahi kabul ve tasvİbediİmiş olduğundan şirketçe sureti meşrutla dai
resinde ifayı muamele olunacaktır.» 

Hususatı mesrudeye dair beynimizde ittifakı tam vâki olduğunu 
cevaben arz ve beyana müsaraat ederim. 

K o n y a ovasının irva ve ıskası z ımnında i c r a edi lecek 
ameliyata m a h s u s Ş a r t n a m e 

Birinci fasıl Ahkâmı umumiye 
ikinci » Ameliyatın tarif ve tasrihi beyanındadır 
Oçüncü » Malzeme ve edevatı inşaiyenin kabul ve tesellümü 

ve nerelerden celbedileceği ve cins ve nev'i ve su
reti ihzar ve tehiesi beyanındadır 

Dördüncü » Ameliyatın sureti icrası beyanındadır 
Beşinci » Ameliyatın derecei terakkisi beyanındadır 

BİRİNCİ FASIL 

Ahkâmı umumiye beyanındadır 

Madde 1 — Şartnamenin mevzuu beyanındadır. 
İşbu şartnamenin muhteviyat ve raünderecatı Konya Vilâyeti dâ

hilinde Beyşehir gölü sularının sedler ve mecralar inşaaiyle tahtı mu-
Juafazaya alınarak miyahı mezkûrenin Konya ovasına sevk ve iadesi 
ve orada taksim ve tevzüyle gerek bu ovanın irva ve İskası ve gerek 
Kara viran havzasının tedricen kurutulmaaiyle onun dahi irva ve İskası 
için icrası İcabetten ameliyatı inşaiyei muhtelife ye aittir. 
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îc ra kılınacak ameliyat berveçhi âtidir: 

Bi r inc is i : Beyşehir .gölü sularının akıttın]madiği zamanlarda fe

yezanların men'i için mezkûr gölün sevahili münhattasına bentler inşası 

itkincisi: Asıl mezkûr gölün mahrecine tahminen (1000) metre tu
lünde bir cetvelin hafir ve küşadı 

Üçüncüsü: Beyşehir ve çarşamba çaylarının tahminen (175) kfl* 
lometre tulünde icrası Iâzımjgelen ameliyatı tanzûmiye ve tevsiiye i l e 
tarak ameliyatı ve mezkûr mecralar sevahilinin icabeylediği noktala
rında ameliyatı tahkimiye icrası 

Dördüncüsü : Karaviran golünün etrafında olarak (29) kilomet
relik b i r kanal ve Balıkova boğazından mürur etmek üzere (22,250) 
kilometrelik diğer bir kanal hafriyle Beyşehir çayının Çarşamba ca
nibine kesti iltisak etmesi İçin mecmuu tul (51,250) kilometreden ibaret 
cedavil inşası 

Beşincis i : Mesahai sathiyesâ (580,000) dönümden ibaret oları araza 
üzerinde ve Konya ovasiyle yalrrız ikinci derecede cetveller inşasına 
lüzumu olan Karaviran havzası dâhilinde irva ve İskaya ve tahliyei mi-
yaha mahsus birinci ve ikinci ve üçüncü derece cedavil inşası. 

Altıncısı : S u l a n tevkif ve muhafaza için Beyşehirde kârgir bir bent 
ve suları ana cetveli dâhiline isale veya harice sevk için taştan mamul 
üç aded ana su mehazİ ve ikinci ve üçüncü derece cetvellere mahsus 
«eklûz» tâbir olunur kapılı methal «kantara» bentleri ve cetvelleri tat-
hire ve taksimi miyaha mahsus kapılı bentler ve köprüler ve sifonlar 
ve saire inşası. 

Yedincisi : Elyevm mevcudolan köprülerin yerine kaim olmak ve 
vesaiti ihtilâtiyei cedide tedarik eylemek üzere gerek Beyşehir ve Çar
şamba çaylarının ve gerek bu iki çayı yekdiğerine Tapteden cetvelin 
üzerine demir kirişler ve ağaç döşemeli olmak ve kagir ayaklar üzerine 
mevzu bulunmak üzere mürur ve uburu âmmeye mahsus müceddeden 
on bir köprü i le mevcut on dört köprünün açıkhklarınca lâzımgelen 
tadilâtın icrası ve Çarşamba çayı üzerinde «beton arme* olarak bir su 
kemeri inşası ve Beyşehir i le Çarşamba çayları üzerinde tadil kıl ınacak 
köprüler ile mevcut olan köprülerin yerine kaim olarak inşa kıl ınacak 
köprülerin arzı mürur eyliyecekleri yolların ehemmiyetiyle mütenasib 
olacağı gibi mezkûr köprülerin arzı hiç olmazsa şimdiki arzlarına mü* 
savî bulunacaktır. Her gûna kazanın vukuunu menetmek üzere müced
deden inşa kılınacak köprülerin korkulukları metin olacaktır. 



7*57 

Sekizincisi: Suyun sureti cereyanını tadil ve tağyir eylemek üzere 
mecralarda kârgir şelâleler inşası 

Dokuzuncusu: Sular ile beraber cereyan eden mevaddı muhtelife 
yüzünden veya -çökme ve inhidam vukuundan ve saireden tahaddüsü 
melhuz olan kaza ve muhataralın önü alınması için ana cetveline raun-
sabo lan suların ve hususiyle Çarşambaçayı boğazının nukatı müna-
sibesİnde icabeden ameliyatı tahaffuzİye ve tedafüiye icrası 

Onuncusu: trva ve İska edilecek arazi dâhilinde gerek umuma ve 
gerek işletme muamelâtına mahsus olmak üzere ayrıca turuku muvasala 
ve ihtiîâtiye ve köprüler inşası 

On birincisi: Bekçi kulübeleri ve mağazalar ve depolar ve memur
ların ikametine mahsus haneler ve saire inşası elhasıl Anadolu Demir
yolu Şirketi tarafından ita olunacak haritalar ve tarifat ve izahata tev
fikan İrva ve İskaya mahsus icra edilecek imalâtı umumiye tamamen ve 
bilâ noksan teslim edilecektir. 

M N C ı FASIL 

Ameliyatın tarif w tasrihi beyanındadır 

Madde 2 — Beyşehir golü ameliyatına dairdir. 

Beyşehir gölünün sevahili münhattasına ve sığ olan mahallerine 
ita edilecek plânlar mucibince suların zayi edilmemesi için inşa olu
nacak bentler kısmı merkezisi balçıktan bir satıh ve bunun tarafeyninde 
dahi suların süzülememesi için metin malzemeden müteşekkil iki aded 
mail satıhlı imlanın inşası. 

Mezkûr bentlerin sivleri ve hususiyle sulara maruz olan sathı ma
il leri ağaç ve çayır garsi veya taşlar tefrişiyle muhafaza olunacaktır. 

İmlâların kaideleri icabı hale nazara» ya hattı münkesir şeklinde 
toprak dâhilinde kazılacak kademeler veyahut küşadedilecek bir hufre 
üzerine mevzu bulunacaktır. 

İmlâların yeknasak bâr şekilde olmasına ve bunların kemali dik
katle dökülmüş toprak tabakatından mürekkep bulunmasına sureti mah-
susada ihtimam ve itina edilecektir. 

Madde 3 — Beyşehir golü mahrecinde inşa edilecek cetvel beya
nındadır. 

Cetveli mezkûrun maksadı tesisi ve inşası ve irva ve ıska mevsi
minin hitamında göl suyunun sathı muvakkaten en aşağı deTeceye kadaf 
tenzil ettirmekten İbarettir. 
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Mezkûr cetvel (1000; metre tulünde ve (60) metre arzında ve tah
minen (1,50) metre derinliğinde bulunacak ve bu cetvel çamur ve kum
dan mürekkebolan .golün ka'rı taraklanmak suretiyle (inşa edilecektir. 
Hafriyat ve tathiratı mezkûreden hâsıl olan mevad istimale salih bu
lunduğu halde imlâların ameliyatı inşaiyesinde sarf ve istihlâk edilecek 
ve aksi takdirde uzaklara atılacaktır. 

Madde 4 — Suların tevkif ve muhafaza-1 İçin Beyşehirde yapı
lacak bent beyanındadır. 

Van tabir olunur miitaharrik kapıları bulunacak olan bendi mez
kûrun ihdasında iki maksat olup maksadı mezkûrdan biri gölün su* 
larımn mevsimi şitada Beyşehir çayına men'i isalesinden ve diğeri İrva 
ve İska mevsiminde Konya ovasına sevk ve isal edilecek miyahın tahtı 
intizama alınmasından ibarettir. 

Mezkûr bent haddi âzami olarak saniyede otuz metre mikâp su 
sevicine müsait olmak üzere İnşa edilecektir. 

i şbu bendin tulü (55; melre olacak ve (1.50) metre açıklığında 
(15) aded gözü bulunacak ve mezkûr gözleri yekdiğerinden tefrik için 
aralarına (14) orta ayak dnşa olunacak ve bu ayakların üzerine kemerler 
vazedilecektir. 

Mezkûr gözlerin müteharrik kapıları bulunacaktır. Temellerden 
itibaren beş metre irtifaında bulunacak olan kemerlerin döşemesi tah
minen (9 ) metre arzında olacak ve işbu döşeme üzerinde bent kapı
larının açılıp kapatılmasına mahsus alât vazedileceği .gibi işbu döşeme 
Beyşehir sahilinden içeri şehir sahiline geçmek üzere elyevm mevcut 
olan köprünün yerine geçit makamında istimal olunacaktır. 

İmalâtı smaiyeden madudolan mezkûr bendin temelleri (56) 
metre tulünde ve (14) metre arzında ve (1,50) metre umkunda çimento 
betonundan mamul başlıca bir ıskaranm inşasını istilzam edecektir. 

Mezkûr ıskaranın matanet ve resanetini temin için gerek suyun 
akıntı cihetine ve gerek akıntıya karşı olan cihetine imalâtı mahsusa 
inşa edilecektir. îşbu takara ön ve arka cihetlerine biri (14) metre ar
zında taşlar üzerine mevzu ve diğeri (20) metre arzında betondan ma
mul imalâtla ve küçük kıtada kesme taşlarla tahkim ve takviye edile
cektir. 

Bendin hidayet noktasından nihayet noktasına kadar icra edilecek 
ameliyatı tahkimiyei mezkûre salifülbeyan ıskarayı suların sızmasına 
ve toprağın aşın masına karşı muhafaza eyliyecektir. 
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Gerek temellerin esnayı hafrİnde ve gerek kagir imalâtın hini ic
rasında su basmak tehlikesinin bertaraf edilmesi için iki stra kazık 
ve direkten ve bunların balçıktan mamul «batardo» tabir olunur bir 
bent tesis ve inşa edilecek ve bunun inşası resimlere tevfikan icra olu
nacaktır. 

(Hafriyattan mütehassıl toprak ve sairenin istimale salih bulun
duğu şirketçe tebeyyün ederse ihracedilecak işbu mevat baatlerm v« 
ameliyat mahalleri civarında yapılacak yokuşların ve yolların ve sai
renin inşa - ı için nakliyat hakkında muayyen olan hudutlar dâfcüiade 
olarak sarf ve istimal edilecektir. Serîlerin ayakları çimento betonundan 
inşa edileceği gibi bunların suya mâruz olan köşeleri ve kemerler ve 
duvarlar ve şeddin kısmı balâsı ve iki başta mevcut olup toprağa isti
nadı etmiş ayakları velhasıl aksamı saireL hariciyesi plânlarda irae 
olunduğu veçhile küçük ve büyük kıtada kesme taşlarla imal oluna
caktır. 

Şeddin döşemesi etrafına sütunlar vaz ile ihata edilecektir. 

Demirden ve ahşaptan mamul olacak «lan ««d kâşMİarmm suhu
letle açılıp kapanması ve suların ayadan katiyen muhafazası için raefc-
kûr kapılar sureti mahsusada tertûbedilmda tunçtan ttramul oarirtar t e 
bağlar ve levhalar vautasiyle hareket «ttirilooektir. 

Mezkûr şedde demir parmaklıklar vaz'olanacağı gibi memurlara1 

mahsus köprüyü umuma mahsus köprüden tefrik için ayrıca bîr par
maklık dahi ibdasedilecefctir. 

Madde 5 — Suyu sevk ve îsale edecei mecra beyanındadır. 
Bu mecra için en evvel yapılacak: ameliyat Beyşehir'de insa oluna

cak Kapıl ı Bentten itibaren (ol,5ÖD) İdlometreye kadar yani Kilisecik'te 
elyevm mevcut köprünün (7) kilometre berisine kadar Beyşehir çayı 
mecrasının tanzim ve tevsiinden ibarettir. Mezkûr çay mecrasının maktaı 
hazin saniyede frl*>) metre mikâp su İsa leşine müsait olacak surette 
tevsi edilecek ve işbu maksadm hâsıl olabilmesi için tathirat ve hafri
yatı mukteziye icra olunacaktır. 

Hafriyat ve tathiratı mezkûreden mütehaşsıj toprak ve saire, «e-

vabili müniıattada bentler isşaaı için «acf ve istimal «rffcfoaek VfaM 
ameliyatı mezkûnefiiin kâifeaiuo şirketten tanzim edüectk nisada*», ae 
haritalara ve maktalara ve işba şavtn*me*rin muhtevi oldtrğu ahkâm 
münderecatına tevfikan icra edilmesi meşruttur. 

T . ı c. ı F . « 
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Mezkûr mecranın istilzam edeceği ameliyatın ikinci kısmı onuncu 
maddede mevzuubahis olan iltisak cetveliyle iBalıkova Boğazından mü
rur edecek cetvelden ibaret olacaktır. ılşbu mecraya mütaallik ameli
yatın üçüncü kısmı dahi Balıkova Boğazının nihayetinden bed ile Bağ
dat demiryolunun 300X 45 kilometresinde vâki köprünün 300 metre 
ötesine kadar yani ikinci cetvele kadar imtidadeden Çarşamba çayının 
yatağını teşkil edecektir. Mezkûr kısmın maktaı âzami olarak safi sa
niyede (15) metre mikâp hacminde suyun cereyan ve isalesi mümkün 
olacak surette tevsi edilecek ve bunun için yapılacak ameliyatın sureti 
tarz ve icrası Beyşehir çayı için vukubulacak ameliyatın aynı olacaktır. 

Madde 6 — Karaviran havzasının kurutulması ve İskası beyanın-
dadır. 

Beyşehir gölünün sulan muhafaza edilereğinden Karaviran hav
zasını istilâ eden mayalıın miktarı bittabi havlıdan bavlı azalmış bu
lunacaktır. 

Suyun miktarını daha ziyade taklil eylemek ve tahtelârz nebean 
eden suların cari oldukları girdaplara suhuletle cereyanını temin etmek 
üzere «Ervana» körfezinin ciheti şarkisinde bulunan kayanın- eteğine 
bir mecra inşa edilecektir. 

Berveçhi muharrer kurutulmuş arazinin muhafazası için şirketin 
plânlarına tevfikan cedavili muktaziye inşa olunacaktır. 

Saniyede dört metre miklâp hacminde su tsalesine müsait surette 
olamak ve irva vıe iekaya mahsus bulunmak üaere yapılacak su mehazı 
iltisak cetvelinin baş cihetinde bulunacaktır. Mezkûr mehaz suları (ek-
luz) tabir olunur kapılı bendi havi ve kagir ve betondan mamul sabit 
bir aded tahliye bendiyle dört ıgözlü bir su mehazinden İbaret olacaktır. 

Madde 7 — Alibey öyük yaylasında ihdas edilecek su mehazı 
beyanındadır. 

Saniyede safi olarak (10) metre mikâp su isale edebilecek bir şube 
i le Konya ovasının Bağdat demiryolunun ciheti yemininde bulunan 
kısmı irva ve İska edilecektir. 

Mezkûr şubenin mebdei Alibey öyük yaylasında bulunacak ve 
lâzım olacak suyu bir mehaz vasıtasiyle Çarşamba çayından alacaktır. 
İmalâtı mezkûre suyun mecrasına arzani surette mevzu kapaklı bir mu
hafaza bendiyle kapılı bir bentten ibaret olacak ve işbu bent İska cetveli 
aslisinin başında ve yan cihetinde bulunacaktır. Meşkûr bent kapılı 
olarak kagirden ve çimcntolu betondan yekpare bir tarzda inşa edilecek 
ve kısmı balâsı kesme taşlarla bina olunacaktır. 
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Su mehazının eklüzü eşiğinde mevaddı muhtelif enin teraküm ve 
iddiharmı men için işbu bendin yan cihetinde iki gözlü kagirden kapaklı 
tahliye bendi tesis edilecektir. 

Yan cihetindeki bende gelince bu bent gerek şekilce ve gerek tak
simat ve tertibatça Beyşehir bendinin aynı olacaktır, lgbu bendin ka
biliyeti istiabiyesi ('15) metre mikâp suya muadil olmak üzere yapılacak 
ve dokuz kapısı bulunacaktır. 

Mezkûr bendin temelleri 'Beyşehir şeddinin temelleri gibi betondan 
inşa olunacak ise de temel rskarasının esnayı inşasında su basmamak 
ve «batar d o» tabir olunur muvakkat bendin tesisine lüzum kalmamak 
için nehrin mecrası muvakkaten tebdil edilecektir. 

Madde 8 — fiostalcık'ta vücuda getirilecek su mehazı beyanındadır. 
IKonya ovasının (Bağdat demiryolunun ciheti yesarmda bulunan 

kısmı biri beş ve diğeri on beş metre mikâp hacminde suda aynı za
manda isale edebilecek iki su mehaznyle irva ve İska edilecektir. 

İmalâtı sınaiyenin heyeti'umumîyesi müstaraz bir vaziyette olnuü> 
ve tahliye eklÜ2İeri bulunmak üzere bir sed i le Alibey ö y ü k yaylasında 
olduğu mis'llû aynı tarz ve usulde canibi iki su (mehazından ibaret 
olacaktır. 

Madde 9 — İskası icra edilecek arazi dâhilinde bulunacak İmalâtı 
sınaîye beyanındadır. 

İmalâtı mezkûre berveçhi âti beyan olunur söyle k i : 

Evvelen - Cedavili asliyeden ikinci derece cedavile su almak için 
methal eklüzleri yani kapaklı bentler. 

Saniyen • İkinci derece cedavilden üçüncü derece cedavile »u al
mak içini methal eklüzleri. 

Salisen - Cedavili asliyenin tathira için tahliye eklüzleri. 

Aâbian - Cetveli aslinin kaidesini teftzüe ihtiyaç olmaksızın su 
sathının indirilmesi İçin tanzim ve taksimi-ma vah ek Jütler?. 

Hâmisen - Cetvellerde bulunacak sırları yolların veya su mecra
larının veyahut demiryolun altından geçirmek jc j a sifonlar. 

imalâtı mezkûrenin kâffesi loigirden ve betondan ve demir boru
lardan yapılacaktır. Sütuhu harnayenin bir kısmîyle . köşeler w kade
meler ve kapılarının pervazı ve aksamı saire büyük ve küçük kıtada 
kesme taşlar i le imal edilecektir. 



772 

Temeller ve ıskaralar ve imal'âtı tan kimiye i saire çimento lu be
tondan yapılacaktır. İmalâtın ön ve arka cihetinde bulunacak cedavilin 
döşemeleri ve şivlerin köşeleri ve saire kagir olacak ve ameliyatı mez* 
küre şirketten verilecek plânlar mucibince icra edilecektir. Mezkûr ek-
lüzler icabı hale göre ya yekdiğeriyle irtibatı bulunmak veya yekdi-
ğerinden müstakil veyahut köprüleri bulunmak suretiyle inşa edilecektir. 

Madde 10 — Balıkova boğazı dâhilinde inşa edilecek iltisak cet
veli beyanmdadır. 

Cetveli mezkûr Karaviran havzasını kısmen dolaşarak Beyşehir 
ve Çarşamba çaylarını yekdiğerine raptedecektir. Mezkûr cetvelin rnak-
taı saniyede alelade on beş metre mikâp su isale edebilmek üzere he-
sabedilmiştir. 

Mezkûr cetvel (61,500) kilometreden bed ile dağın eteğini takip 
ve Saray köprüsünün altından mürur ettikten sonra Balıkova boğa
zına dâhil olacak vç badehu Bozkır'dan gelen Çarşamba çayına iltisak 
peyda eyiiyecektir. 

Jşbu cetvelin tulü «tahminen (51,250) kilometre olacak ve hafriyatı 
vakıadan hâsıl olacak toprak ve saire bu cetvele ait sedlerin inşası için 
İstimal edilecektir. 

Mezkûr toprak ve sairenin fazlası nakliyat hakkında muayyen olan 
hudutlar dâhilinde olarak bertaraf edilecektir. 

Saray ve Balıkova köprüleri arasında bulunan arazi bataklık ol
duğundan plânlar mucibince buralarda bentler inşası iktiza edecektir. 

Madde 11 — trva ve istka cetvelleri beyanmdadır. 

Cedavili mezkûre âtide beyan olunur şöyle k i : 

Cedavili asliye ) 

İkinci derece cedavil [ Bu cetveller irva ve İskaya mahsustur. 
Üçüncü » * J 
Tahliye cedavili asl iyen 
ikinci derece tahliye cetveli 
Üçüncü > » > 

Cedavili mezkûre harita ve maktalara tevfikan Konya ovasında 
ve Karaviran havzasında tesis ve inşa edilecektir. 

Ancak Karaviran gölünde üçüncü derece cetveller küşadolunmı-
yacaktır. Ameliyatı meckûreden mübehaseu toprak ve saire ve proje 
ve plânlarda irae edilen bentlerin ve yolların ve hendeklerin ve ye-
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kuşların ve tarik ve döşemelerinin ve «sirenin cnşaar ipin vuk»buJacai 
nakliyat muayyen olan hudutlar dairesinde olarak sarf ve istimal edi
lecektir. 

İstimale gayri salih olan veya fazla gelen mezkûr toprak v* sai-
reler bertaraf edilecektir. 

.Şivleri muhafaza ve tahkim için icabı hale nazaran çayır re çit 
ve harçsız duvarlar velhasıl inşaatı saire icra edilecektir. 

Madde 12 — Mecrayı asla üzerinde inşa edilecek köprüler beya
nındadır. 

Beyşehir ve Çarşamba çayları mecralarının tanzim ve tevsii ve 
Kara viran havzası etrafında ve Balıköva ıhoğazuıda cedavjj inşası c i -
hetiyle elyevm mevcut olan mürur ve ubura mahsus köprülerin açık-
Iıklarınca tadilât icrasını istilzam edecektir. Bunlardan maada müna
kalât ve muvasalatı hatırayı ipka ve -mıh*faa&- eylemek üçere mâced-
deden bazı (imalâtı sınaiye vücuda getirilecektir. 

ıBu bapta yapılacaft imalat berveçhi ati tâdadolunur pöyfe k i : 

1) Beyşehir köprüsü—Bu köprü hedmedjlecek ve dördüncü mad
dede zikredilen ve şeddin merbutatından olan 'köprü onun yerine kaim 
olacaktır. 

2 ) Avdancık köprüsü — ayniyle kalacak açıklığının tadili veya
hut kısmen tekrar inşası. 

3> Avdmnoıgm ikinci köpr&ü — ayniyi** kaUtisk açtkftğttım tadili 
veyahut kısmen tekrar inşası. 

4)i Beydemİr dar köprüsü — ayniyle kalacak açıklığının tadili ve
yahut kısmen tekrar inşası. 

5) Kara hisar köprüsü — ayniyle kalacak açıklığının tadili veyahut 

kısmen tekrar inşası. 

6) Bada köprüsü — ayniyle kalacak açıkliguun tadil* veyahut 
kısmen tekrar inşası. 

7) O resi köprüsü — ayniyle kalacak aç/k (iğin m tadili veyahut 

kısmen tekrar inşası. 

6 ) Kürklü köprüsü — ayniyle kalacak açıklığımın tadili veyahut 

kümen, tekrar iuşa&j* 

91 Karaoulafc köprüsü — eyirayle kalacak aajkUğıtın' t*4İlt ve
yahut kısmen tekrar inşası. 
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Bu köprüler hali hazır ile ipka 
ve muhafaza edilecektir. 

10) Kilisecik köprüsü muhafaza edilecek ve iltisak cetvelinin üze
rinde mezkûr köprü kurhünde diğer bir köprü inşa edilecektir, 

l l l ) İltisak cetveli üzerinde bir köprü inşa olunacaktır. 

İİ2) » .» » diğer bir köprü inşa olunacaktır. 

13) Saray köprüsünün cesameti hazırası temini ihtiyaca kifayet 
etmediğinden bu köprü muhafaza edilecektir. 

14} Balıkova köprüsü 
'15) Bademli » 
16) Subran » 
17) Karaca ardıç » 
18) Bavuk » 
,19) Goca » 
20) Yelkapı » j 
21) Ayasiraycık köprüsü ayniyle ipka edilecek açıklığı tadil ve 

kısmen tekrar inşa kılınacaktır. 

22) Epa köprüsü tevsian müceddeden inşa olunacaktır. 

23) Yıkık » » » > 

24) Dinink Sarayı köprüsü ayniyle ipka edilecek ve açıklığı tadil 
ve kısmen tekrar İnşa kılınacaktır. 

25) Balçıkhisar köprüsü müceddeden inşa olunacaktır. 

26) Ali bey öyük yaylasında bulunan yayla dar köprüsü müced
deden inşa edilecektir. 

27) Tavşan köprüsü 
28) Karaman » 
29) Bağdat demiryolunun 300X45 

kilometresindeki köprü 
30) Seyyit köprüsü 

Mezkûr köprülerin tadili veya müceddeden inşası şirketten verile
cek plânlar mucibince icra edilecektir. Eski bir köprünün hedmiyle 
yerine yeni bir köprünün esnayı inşasında mürur ve ubur munkati ol
mamak için ledelicap muvakkat bir köprü inşasiyle temini münakalât 
ve muvasalat olunacaktır. 

Müceddeden inşa olunacak köprü döşemelerinin arzı üç buçuk 
metreden dört buçuk metreye kadar olmak üzere alelûmum demir ki
rişler ile ahşap döşemeden müteşekkil ve tulâni kirişlerle mücehhez 
olarak iki kısımdan mürekkebolacaktır. Köprülerin iki ayaklan ve 
kemerlerin mevzu bulunduğu sütunlar âdi kagirden imal edilecek r e 
sütun köşeleri ve sütunu hariciye ve köprünün temel anahtarları yatak-
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lar ve saire icabı hale göre küçük ve büyük kesme taçlardan inşa edi-
Iecektİr. 

Temeller betondan olacak ve haricen taş dÖküntüleriyle muhafaza 
olunacaktır. 

Suların hâsıl edeceği aşıntı ve tahribatı menetmek için köprülerin 
dâhil maktaları taşlar i le tefriş olunacaktır. 

Mevcut köprülerin hedminden hâsı] olacak istimale salih enka* 
mümkün mertebe ameliyatı sairede kullanılacaktır ve meccanen şirkete 
mal olacaktır. 

trva ve İskaya mahsus birinci cetvelin aslı Çarşamba çayısın üs
tünden mürur edeceğinden Çarşamba köprüsünün civarında bir su ke
meri inşa edilecektir. 

işbu su kemerinin (35) metre tulünde ve (9) metre (50) satimetre 
arzında betondan mamul bir döşemesi olacak ve işbu döşeme kagirden 
imal olunmuş dört sütun üzerine mevzu bulunacaktır- Iskaya mahsus 
suyun temini cereyanı için mezkûr döşemenin «üzerine kagirden veyahut 
betonarmeden mamul küçük bir kanal inşa edilecektir. 

Mezkûr su kemeri sair köprüler gibi inşa olunacaktır, 

Madde 13 — Mecralarda yapılacak şelâleler beyanıodadır. 

Şelâlelerin maksadı tesisi auyun sürati cereyanını taklİI etmekten 
ibarettir. 

Bu şelâleler akıntıya karşı yapılmış bir aed i le suları ahıetmek 
üzere şeddin kaidesinde yapılmış b i r havuzdan müteşekkil olacaktır. 

işbu şeddin temelleri etrafı direklerle mahfuz bir mahalle çimen-
tolu beton dökülerek zeminden yukarı olan kısmı âdi kagirden ve kısmı 
balâsiyle tniyahın sadem atı şedidesine mâruz olan akçamı kesme taştan 
olacaktır. 

Suların akacağı havuz. JÇİmentolu betondan mamul bulunacak ve 
sıvalanmış olacaktır. 

İmalâtı mezkûrenin ön ve arka ciherindeki maktalara -bir tabaka 
balçık veya kum üzerine mevzu harçlı veya harçsız küçük kıtada kesme 
taşlar tefriş edilecektir. 

Altı tane şelâle inşa edilecek ve bunlardan beşi su isalesine mah.su« 
cetvelde ve bir tanesi dahî Karaviran havzasının İskasına mahsus cetveli 
aslide bulunacaktır. 

Madde 14 — Munsapların muhafaza ve müdafaası beyanındadır. 

http://mah.su�
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Beyşehir ve Çarşamba çaylarına dökülen ikinci derece sular ile 
Balıkova boğazına cari olan sular bazı mtevasîmde bir çok mevat 
naklederek mecrayı asliye isal etmekte veyahut bunlar sel halini al
makta olduğundan mevaddı mezkûrenin men'i cereyaniyle mahaziri 
mezkûrenin defi ve izalesi zımnında ikinci derecede olan mezkûr su 
yollarına sedler ve şelâleler ve imalâtı tedafüiyei saire inşa edilecekitir. 

(Nısıf daire şeklinde olacak olan mezkûr sedler icabı hale nazaran 
ya harçlı veyahut harçsız kagirden veya büyük ağaç köklerinden 
tesis ve inşa edilecektir, 

imalâtı mezkûre şirketin plânlarına tevfikan icra edilecektir. 

Madde 15 — Iska olunmuş arazi dâhilinde vesaiti ihtilâtiye be-
yanındadır. 

Ameliyatı türabİyeye mahsus olan otuz sekizinci maddede bahsedi
leceği üzere cedavilin hafİr ve inşasından mütehassıl toprak ve saire 
iska olunmuş havalide turuku muvasala ve ihtilâtiye inşası için sarf 
ve istimal olunacaktır, 

Turuku mezkûreden en ziyade haizi ehemmiyet olanlar ya kırılmış 
taş veya çakıl taşlariyle tefriş edilecek ve bu taşların ahlarına bazen 
rıhtım konulacak ve bazen de konultrayacaktır. Cetveller üzerinden 
mürur ve ubur gerek kâğîr köprüler ile ve gerek su yollarına ve eklüz-
lere merbut dar köprüler ve kagirden veya ahşaptan mamul meabiri 
saire ile temin edilecektir. 

Madde 16 — ilnşa olunacak ebniye beyanmdadır, 

İşletme muamelâtına muktaai binalar i le bilhassa imalâtı sınaiye 
civannda bekçi haneleri ve mağazalar ve depolar ve idarehaneler ve 
emakin ve saire İnşa edilecektir. 

ÜÇÜNCÜ KASIL 

Malaemei insavyenin kabul ve tesellümü ve nerelerden celp ve 

tedarik edileceği ve nevi ve cinsi ve bunların sureti 

ihaar ve lehiesi beyanmdadır 

Madde 17 - Ameliyatı mezkûreye muktazi kâffei alât ve edevat 
ve ihdas edilecek bilcümle tesisat beyanmdadır. 

İcrayı hafriyata ve bundan mütehassıl toprakların nakline ve taş
ların ilimciyle el arabası ve vesaiti saire île nakline mahsus alât ve 
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edevatla vagon w salapurya ve sandal ve y$k «tabası ve tarak dıAaiı 
ve alâü hafriye ve vinç ve fcarglario tn*ae ve ihnnna' ıriflnsus alâtı 
mahsusa ve huturu hâdidiyei âdiye ve dökovil hatlan ve m*Wrtfîer ve 
tulumbalar ve kazma ve kürek misillû edevatı sagire ve konya ovasının 
iska ve ir vasi ameUyaldvJe buna mütefem ameliyatı sairtnin tottamaro 
icrasına muktazi her nevi edavab müteharrike ve sabite ve sabfkaOffl 
tedariki şirkete «i t ve racidİR i m a l â t » azazi üzerinde tersimîyle ierasına 
muktazi alât ve edevat m tedariki dahi şirkete aittir. 

Madde 18 — Mevat ve levazımı inşaiye beyanmdadrr. 

Gerek mevaddı iptidaiye ve gerek bunCarm frhalî için istimal edilen 
malzemenin en âlâ- nevi w «öineten olmalar? ve bunların ait olacakları 
imalât ve inşatta elverişli »afonim*!«rt makUü^âır. 

Madde 19 — Harç *çin İtizımgelen kum beyanın dadı r. 

Şirketin intihabedecegl kumluklardan ihraç ve harç imali için isti
mal edilecek kanun çakmak teşı nev'mdfn ve sâf frtfseÜ ve toprak •ve 
mevaddı ecnebi yei sarredes muarra bulunması ve elde tutulup leıdtmfl-
dikte gıcırdaması ve icabı balinds büyük veya küçük kalbüfdim 
geçirilerek yıkanmış olması- lâaamdtr. 

Madde 30 — Beton içirt Hfeımgefen çakıl taşı ve kırma taş Be-
yamndadır. 

Çakıl ve kırma taşlardan her biri allı s^ntirn kutrunda bir dai
reden geçebilmesi ve İşbu taşların iki santim hacminden dun parçalar 
Ue kum v» mevaddı rurtbCyeden muarra bulunmaları Tazimdir. 

Çakıl ve kırma taşlar betona karıştırılmazdan evvel iyice yıkan* 
ması ve mezkûr taşların çakmak veya kireç veyahut öd taşı neVinden 
olması icabeder. 

Mbdde 21 — Katofrım ve Bala-t imaline muktazi kırma taşlar 
bey anındadır. 

Yolların ve şoselerin teırİşatı için istimal edilecek, kuma ta$l*ru> 
gayet sert ve nakabilî incimat kireç taşı.ve od taşı nev'inden olması 
muktazidir. 

Madde 22 — Afaeaft ıttMuntfye beyanindadrr. 

İktiza edecek her nevi taşlar şirketçe intihabedilea ocak ve yar
malardan ve en sert tabaficattan İhracedilecektir. 

Madde 23 — İşlenmemiş taşlar beyanındadır. 
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Taşların çürük mahalleri kablelistimal kemali itina ile temizlenecek 
ve resanet ve metanetçe şüpheli olan veyahut hacmi pek küçük bulunan 
taşlar reddedilecektir. (Mezkûr taşların sıkleti (40) kilogramı tecavüz 
etmiyecektir. 

Âdi kagir imalâtta haricen istimal edilecek taşlar en büyük ve 
en güzel ve en sağlam taşlar meyamndan intiha-bedilecek ve bunların 
boyları otuz ilâ (45) santimetre olacaktır. 

Madde 24 — işlenmiş taşlar beyanındadır. 

Mezkûr taşlar İle yapılacak kagir imalât için iktiza edecek taşlar 
en sağlam tabakattan ihracedilecek ve bunların damarlı ve yumuşak 
olmamasına itina olunacaktır. 

Mezkûr taşların sütuhu hariciyesi kalem ile yontulanuş olacak ve 
taşların yan satıhları amudİ ve üst satıhları ufki olarak yon tu la çaktır. 

B i r sıraya vaz'edilecek taşların irtifaı yekdiğerine müsavi olacak 
ve bu irtifa (25) santimetreden dun olmıyacaktır. 

Taşların duvar dâhilinde yekdiğerine merbut bulunan kısımları 
sütuhu hariciyeden bil it ıhar lâakal (15) satimetre derinliğinde ola
caktır. 

Taş sıralarının duvar dâhilinde bulunacak kısımları dahi ufka 
muvazi bir vaziyette bulunmak üzere mevzu olacaktır. M a i l bir vaziyette 
bulunacak İmalâtı sınaiyeyi teşkil edecek taş sıraları dahi ufka muvazi 
olacak ve binaenaleyh sütuhu hariciye ile işbu taş sıraları b i r zaviyei 
hadde ve bir zaviyei münferice teşkil eyliyecektır. 

Taşların sütuhu hariciyesi bunların nevi ve cinsine nazaran büyük 
veya orta veyahut İnce kalem ile işlenecek ve etrafının iki santimetrelik 
mahalli oyulacaktır. 

Madde 25 — Duvarcı çekiciyle işlenecek taşlar beyanındadır. 

iDuvarcı çekiciyle işlenmesi Jâzımıgelen mezkûr taşların haricen 
görünecek köşeleri gayet muntazam bir zaviyei kaime teşkil edecek ve 
bir şekli kaim tarzında olarak işbu taşların irtifaı (18) santimetreden 
otuz santimetreye kadar olacaktır . 

Madde 26 — Kesme taşlar beyanındadır. 

Mezkûr taşlar ocakların en na kabi l i üıcimat ve en sert ve sağlam 
tabakattan intihap ve ihracedilecektir. İşbu taşlar ocaklarda herhangi 
kaide üzerine mevzu ise plânlara merbut resimler mucibince işlendikten 
sonra dahi aynı vaziyette bulunmaları için olveçhile yontulacaktır. 
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Mezkûr taşların harici kısımları icabı hale göre ince kalem veya 
İnce taşçı çekiciyle işlenecektir. Bu taşların irtibat mahalleri ve aşağı 
satıh l an kaim kalemle yontulacak ve iki taş arasında harç konulacak 
mahalli iltisak nihayet bir santimetre olacaktır. 

Madde 27 — Tuğla beyanındadır. 

tktiza edecek âdi tuğlalar memlekette mevcut veyahut ilerde İhdas 
edilecek en iyi tuğla ocaklarından celp ve tedarik edilecektir. Mezkûr 
tuğlaların sert ve muntazam kırılabilmesi ve sada çıkarması ve pişkin 
olması ve mümkün mertebe az miktar su bel*edebilmesi ve incimat 
edememesi ve mevaddı kilsiyeden azade bulunması müstatil şekilde 
olması ve çarpık mahalleri bulunmaması lâzımdır. 

Mezkûr tuğlaların tulü 23 santimetre ive arzı 11 santimetre ve sihani 
6 santimetre olacaktır. 

Madde 28 — Mevaddı haşebiye beyanındadır. 

Eşcarın ecnası ve envai her ne olursa olsun katiyatı vakıa mev
simi şİtada icra edilecektir. İnşaatın1 temini metanet ve resaneti ve müd
deti medİde muhafaza edilebilmesi için mezkûr ağaçlar sağlam ve da-
marları doğru elması ve dondan hâsıl olmuş çatlaklardan, muarra bu
lunması ve bere ve eskamdan muaf bir halde olması ve bozukluk ve 
Çatlaklık ve mahzurlu düğümlü olmaması ve ağaçların kabuk ve tabakalı 
hariciyeden azade bulunması hususlarına itina edilecektir. 

İnşaatta istimal edilecek çam ağaçlarının reçineli olması mukta-
zidir. 

Madde 29 — Su kireci beyanındadır» 

Mezkûr kireç şirket tarafından intihabedilecek en mâruf ocak ve 
fırın ve fabrikalardan, ve en âlâ cinsinden olarak celbedilecektir. İşbu 
kireç elekten geçirilmiş olduğu halde sıkıca aiğa mesdut çuvallar de-
rununda olarak teslim edilecek ve bu çuvallar özerinde fabrikanın mar
kası bulunacaktır. Mezkûr kireç çuvallar derununda olarak güzelce 
mesdut ve su ve rutubete ve yağmura veyahut tesiratı havaiyei saireye 
karşı muhafaza edilmiş bulunan mağazalara vazedilecektir. 

Madde 30 — Çimento beyanındadır. 
İnşaata iktiza edecek çimento yavaşça donmak hassasını haiz bu

lunan «Portlant» nev'inden olacak ve şirketçe İntihabolunacak en mâ
ruf fabrikalardan celbedilecektir. 
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iMeakûr çimento su kireci için yapıldığı veçhüzere aynı ihtimam 
ve itina ile muhafaza olunacaktır. 

Madde 31 —• Demir ve dökme ve tunç ve aksamı mihanikiye be* 
yanındadır. 

Dökme demir ve tunç ve somunlu vidalar için demir ve bina di
rekleri mevaddı hadidİyeî saire en âl® cinsinden olacaktır. 

Mütenevvi demirler ve makineler aksamı ve hususiyle manevra 
İcrasına ait alâtı mahsusa şirketçe intihabedilecek en mâruf fabrikalar
dan tedarik edilecektir. 

Mevaddı hadidiyeİ mezkûrenin Almanya madencileri şirketinin de
mir ve çelik teslimatı hakkında tertibeylediği talimatta İrae olunan şe
raiti haiz olması lâzımdır. 

DÖRDÜNCÜ F A S İ L 

Amelyialm sureti İcrası beyanmdadır. 

Madde 32 — Güzergâh ve imalâtın arazi üzerinde tersimi ve tes
viye! tüvabiyeye ait işaret kazıkları beyanındadır. 

Ameliyat ilerledikçe şirketin memurları tarafından cedavilİn mih
verleri arazi üzerinde kazıklar ile irae ve tersim ve tesviye ile tâyin 
olunacaktır. 

Madde 33 — Kanal lar ve bentler beyanındadır. 

Gerek yeni mecralar tesis ve gerek mevcut bulunanların tanzimiyîe 
İskaya ve şuabatı lâzimenin meydana getirilmesi için yapılacak haf
riyat lâyihai katiye maktalarına tamamen mutabık bulunacak ve haf
riyat ve ameliyatı türabiye hakkında olan otuz yedinci maddede gös
terilen eb'adı muhtevi bulunan şerait dairesinde icra edilecektir. 

Hafriyatı mezkûreden mütehassıl toprak ve saire nakliyat hak
kında tâyin olunan hudutlar dairesinde ve resimlere mutabık olarak 
yapılacak bentlerin ve şoselerin ve sairenin inşası için sarf re istimal' 
olunacaktır. 

tFazla olan toprak ve saire şirket tarafından intihabedilecek ma
hallere atılacak ve muayyen olan toprak miktarını ikmal için açılacak 
Çukurların nerelerde bulunacağı şirket tarafından irae edilecektir. 

Ameliyattan husul eğelen türap ve hafriyat İstimal edilmediği tak
dirde İska muamelâtı sektedar olmamak ne bataklık ve nede miyahı 
rakideye mahal bırakmamak üzere ihracedildİkleri mahalle karip bir 
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mahalle atılacaktır. Ameliyatın icrasına muktazi türabın ihracına mah
sus çukurlar arazinin ahvali mevkiiyesS müsait oldukça suların mezkûr 
çukurlarda barındınlmıyscak bir etıreDto bafretÖriJeeektir. Şurası mu
karrerdir ki «toprak depoları tesisi ve toprrfk ihracı için çukurlar kü-
fadı zımnında şirkete lüzumu olup irae ey&receği arazi bi lâ masarif 
Maliye Nezareti tarafından kendisine i ta ve teslim kılınacaktır. Ame
liyatı mezkürenin icrasında amele isdadamiyle so ve karada işjiyen 
allâtı hafriye gibi vesaiti mihanikiye İstimal edilecektir. 

Madde ,14 — Tarak dubası vasıtasiyle.serayı ameliyat beyanındadır. 
Tarak dubasiyie vukubulacak ameHyâi verilecek maktalara tev

fikan icra olunacaktır, medcûr duba i le ihraeedllecek mevat istimale 
salih olduğu halde imlâların tesisi için sa r f ve istimal edHecek nakli
yat hakkında muayyen hudut dairesinde İcra olunacaktır. 'İstimale -gayri 
sal ih olan fazla mevaddı tathiriye şûket tarafından intihabedileeak 
mahallere atılacaktır. 

Madde 35 — /ma/âtı eıaaiye b»y*«adadır, 

(İmalâtı sınaiyenin eşkâli tanzjra edilecek lesûnler i le tâyüa edi
lecektir. 

Madde 36 — Ameliyafi iptidaiye beyamndadar. 

Ameliyatı iptidaiye ameliyat maheUûıde mevcut O İ V U J maf«ia (teşkil 
edecek olan bilcümle mevat ve sairenin refj ve tatbikinden ibarettir. 
Bunların hedminden mütehassıl istimale salih olabilecek .enkaz ye j u c 
vat şirketin mah olacaktır. 

Arazinin ahvaline nazaran sirkelice tanzim olunacak maktalara 
tevfikan mail arazi üzerinde bulunacak imlâların tahkim y& jtakvpyesi 
ve toprakların güzelce yer j l e birleştirilerek kaymaması jçin kademeler 
inşa edilecektir. 

Madde 37 — Ameliyatı t ü j a p ^ beyaniBdadır, 
Ameliyatı türabiye verilecek maktalara tevfikan icra olunacaktır. 

Ameliyatı m ez küreden mütehasad lûpt&k ve saire imjâjarın ve biat lerin 
ve şoselerin inşası işjn İstimal «olunacak ve nakliyat için m-uayyjen olan 
raesafat dairesinde icrayı muamele edilecektir. 

Arazinin üst tabakauıpa ieaid^^ra&sı ve *u>yu» (bentler bw*cin# 
akmaması için imlâ ajneliyaha« mübaşeretten ev*q4 beftUeri» Js#M*9İ 
genişliğinde (küat) ttbtf'oUm*»- ¡wAanajın i#fi* plme# nufatftstör. 

İmlâ ve b«B<üa mündaia merfcrb» yekdiğeri» takibettaek üaes* ta« 
baka tahaka olarak ympılactktif. fiuairatiı» şivieri r e satla âlâları kaİNtlti 
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kati muamelesinin hini icrasında muayven olan irtifa ve eb'adı mu
hafaza edebilmeleri için mezkûr imlâ ve berrtlerin evvelce tâyin edi
lecek irtifada inşa edilmeleri elzemdir. Çayırlar ve mevaddı nebatiye 
ve tarak dubasının tathiratından hâsıl olan çamurlar imlâlarda istimal 
ohramıy a çaktır. İmlâlarda istimal edilecek topraklar evvelce kabartı
lacak ve toprak kümeleri dağıtılarak imlânın vekpare bir kitle halinde 
olma?ı temin edilecektir. 

imalâtı sınaiye kurbünde bulunacak imlâlar müsavi tabakalardan 
olarak bir ihtimam ve itinayı mahsus ile inşa edilecek ve (50) santi
metre umkunda çakıl taşlariyle kâjrir imalâttan tefrik olunacaktır. 

Kemerlerin üzerine toprak dökülmezden evvel iizerî iyice tokmak
lanmış ve el arsbalariyle taşınmış toprak ile setredileceîc ve bu ilk ta
baka pm kal ıpl ın bir metre nJf»r.»ktır. Tonr»V phrl irin baf^edilerek 
çukurların mevki ve arz derinliği şirket tarafından tâyin edilecek ve 
bunların siv ve kaideleri muntazam olacaktır. 

Arazi i muhtelife dâhilinde yapılacak yarmalara mahsus ameliyat 
esnayı inşaatta «ular teraküm etmiyerek mivahin kolay ve daimî bir 
.«urerte temini cereyanı noktaİ nazarından İcra edilecektir. 

Dağlardan cari olacak sulann şoseleri istilâ edememe?! için yar
maların dağ cihetinden yekdiğerinden İtibaren mesafatı muayyenede 
bulunmak .üzere hendekler ve arklar inşa olunacaktır. 

Kayalık olan yarmaların maktalarında çıkık pevda eden arızalar 
ile yerlerinden oynamış olup hilâh«ra sukut etmeleri melhuz olan taşlar 
refedilecektir. 

Madde .18 — Temeller için yapılacak hafriyat beyanındadır. 
İmalâtı Mnaİye ve müdafaa ve muhafaza imalâtına mahsus temel

lerin hafriyatı şirket tarafından irae edilecek eb^ada tevfikan icra edi
lecektir. 

Ameliyatı hafriyeye ve icabı halinde toprağı tahkim için yapılacak 
tahtaperdeleri biri eştir mi ye ve su tahliyesine muk&a-zi vesaiti l'âzıme 
ihzar ve tehİe ve imalâtın hemen inşası için iktiza eden malzeme ka
milen tedarik edilmedikçe temellerin hafrine mübaşeret olunmıyacaktır. 
Hafriyatı mezkûreden mütehassıl toprak ve sairenin istimale sal İh bu
lunduğu şirket tarafından tensibolunduğu halde mevaddı mezkûre 
nakliyat hakkında muayyen mesafat dairesinde olarak İmlâların ve 
bentlerin ve yolların ve hendeklerin ve sairenin inşası için sarf ve isti
mal edilecektir. 
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Madde 39 — «Batardo» tabir olunur temel muhafaza sedleri ve 
teme) kazıklan bey anındadır. 

Kazıkların rekzi ve tahtaperdelerin birleştirilmesi işin derecei 
ehemmiyetine nazaran ya el ile veyahut buhar ile müteharrik mandallı 
Şahmerdanlar vasi [asiyle icra edilecektir. 

Tokmağın miktarı sıkleti ve ne kadar irtifadan sukut edeceği şirket 
tarafından tâyin edilecek ve kazık ile tahta perdeler lüzumu kadar dö
vülecek tir. 

Madde 40 — Harçların imali beyamndadır. 

Kagir imalâtta istimal edilecek muhtelif cins harçlar kireç ile 
kumdan ve çimento ile kumdan mürekkeboUcaktır. 

Bir metre mikâp kum derununa var'erfilecek su kıredyle çimento 
miktan ameliyatın nevî ve cinsine göre su kireci için (250) kilo'(400). 
kilo ve çimento için (400) kilo ire yedi yüz kilo arasında tehalûf eder. 
Şurası meşruttur ki köprü «yaklariyle köprü başlan ameliyatı ve ke
merler ve bunlara mümasil su sızmaması matlup olmıyân imalâtı mü-
hintmeden madut bulunan imalâtta istimal edilecek harçlarda lâakal 
(350) kilogram su kireci bulunacak ve su sızmaması matlubolan ima* 
lâtba ise istimal edilecek harcın esası çimento olacaktır. Kireç ile kum 
toz halinde olarak yekdiğerine iyice meacedirecefc ve istihsal olunacak 
harem katı ve mütecanis ve binaya tamamiyle kavuşmak hassasına malik 
olabilmesi için her ne miktar su lazımsa ondan fazlası ilâve edifmiye-
cektir. 

Çimento harcı imali için cari olan kaide su kireci rmeli için cari 
olan kaidenin aynı olacak ve fakat rşbu harç daha ziyade ezilip yu-
ğurularak daha az miktarda suyu havi bulunacaktır. 

Madde 41 ~ Beton heyanmdadır. 
Esasen beton berveçhi zir nispetlerde terkibedilecektîr. "ŞÖyre ki: 

(2) payı su kireci 
(3) » çakıl taşı 

Ehemmiyetli olan imalât için beton harcı berveçhi âti nispetlerde 
terkibolunacaknr. 

JEvvelâ - Su sızmamasını katiyen istilzam etmiyen İDMriât veya ak

samı imalât için. 
(1) Payı çimento 
(3 ) » kum 
(7) » Çakıl taşı 
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Saniyen - Sn sızmamasını katiyen istilzam eden imalât veya ak
samı imalât için 

(1) Payı çimento 
,(2) » kum 
r(5) » çakıl taşı 

Kuru olanak istimal edilecek olan beton istihzar edilmiş olduğu 
üzere mahalli inşaata kadar nakledilecek ve bu suretle naklolunacak 
beton yirmiden otuz santim «haninde olmak üzere tabaka tabaka tefriş 
edilecek ve harç üste çıkıncıya kadar hafif hafif tokmakla vurulacaıktır. 
Bir tabakanın tefrişine başlanıldıkta bu tabakanın kamilen hitamı tef
rişine kadar mütemadiyen işlenecektir. 

Mezkûr tabakartan biri kesbi salâbet etmİye başlayınca bunun üze
rine yapılacak diğer tabaka ile iyice temini raptı zımnında tasallübeden 
ilk 'tabakanın üzerinde bulunacak fazla kireçler güzelce kazınıp refedi
lecek ve badehu ikinci tabakanın imaline mübaşeret olunacaktır. Tah-
telmiyah yapılacak temellere iktiza eden beton suyun sathı âlâsından 
İtibaren akıtılacak ve tesviye olunarak tok-maklanacaktır. 

Mezkûr ibeton ağaçtan yapılmış muihkem borular vasıtasiıvle akı
tılacak ve bu boruların aşağı cihetindeki ağızları betonla kaplanacak 
mahalle vazı ve ilka olunacaktır. 

Beton ihzar edildiğini mut* akıp yan-i havi olduğu kireç ve çimento 

donmıya başlamazdan evvel istimal olunması lâzımdır. 

Madde 42 İşlenmemiş taş ile yapılacak imalât beyanmdadır. 
Ameliyatı inşaiyeye başlanılacak zamandan bir saat evvel taşların 

üzerine su dökülerek ıslandmlacaktır . Taşlar güzelce temizlendikten 
sonra bol harç üzerine konulacak ve yekdiğerine metin surette sıkıştı
rılarak aralarında mümkün mertebe az boşluk kalmak üzere çekiçle 
tahkim edilecek ise de taşların yekdiğerine temas etmemesine itina edil
mek lâzımdır. 

Taşların aralıkları harç İle güzelce imlâ edilecek ve çekiç ile kı
rılmış taş parçaları vaz'olunacakür. 

'Çekiç darabatından kırılan taşlar kaldırılarak yerlerine diğerleri 
konulacaktır. Velhasıl metanet ve resaneti İdâmileyi haiz :kâ<gİr imalâtın 
vücuda gelmesini temin için tedabiri mulotaziye ittihaz edilecektir. Ka
gir imalâtın pek çabuk kurumaması ve cüzice ratıp bir halde kalması 
için imalâtı mezkûre esnayı inşaatta süssjeçlİ hit kova i le ara sıra su
lanacaktır. 
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Saniyen - Sn sızmamasını katiyen istilzam eden imalât veya ak
samı imalât için 

i l ) Payı çimento 
(2) » kum 

,(5) > çakıl taşı 
Kuru olarak istimal edilerek olan beton İitlihz&r edilmiş olduğu 

üzere mahalli inşaata kadar nakledilecek ve bu suretle naklolunacak 
beton yirmiden oluz santim si haninde olmak üzere tabaka tabaka tefriş 
edilerek ve harç üste çıkıncıya kadar hafif hafif tokmakla vurulacaktır. 
Bir tabakanın tefrişine başlanıldıkta bu 'tabakanın kamilen hitamı tef
rişine kadar mütemadiyen islenecektir. 

Mezkûr tabaka Man biri kesbi salâbet etmiye başlayınca bunun üre
rine yapılacak diper tabaka ile iyice temini raptı zımnında tasallübede-n 
ilk 'tabakanın üzerinde bulunacak fazla kireçler gürelce kazınıp refedi-
lecek ve badehu ikinci labakanuı imaline mübaşeret olunacaktır. Tab-
teîmiyah yapılacak temellere İktiza eden beton sııyun sathı âlâsından 
İtibaren akıtılacak ve tesviye olunarak tokmaklanaoaktır. 

Mezkûr ı'.ıeıon ağaçtan yapılmış muhkem borular vu*ıla*ivle akı
tılacak ve bu boruların aşağı cihetindeki ağızları betonla kaplanacak 
mahalle vazı ve üıka olunacaktır. 

Beton ihzar edildiğini mülaakıp yani havi olduğu kireç ve çimento 
donmıya başlamazdan evvel istimal olunması lâzımd'ır. 

Madde 42 — İşlenmemiş taş ile yapılacak İmalât b*?yarımdadır. 
Ameliyatı inşaıyeye başlanılacak zamandan bir saat evvel taşların 

üzerine su dökülerek ıslandınlacaktır. Taşlar güzelce temizlendikten 
sonra bol harç üzerine konulacak ve yekdiğerine metin surette sıkıştı
rılarak aralarında mümkün mertebe az boşluk kalmak üzere çekiçle 
tahkim edilecek ise de taşların yekdiğerine temas etmemesine itina edil
mek lâzımdır. 

Taşların aralıkları harç İle güzelce imlâ edilecek ve çekiç ile kı
rılmış taş parça lan vaz'olunacaktır, 

Çekiç darabatından kırılan taşlar kaldırılarak yerlerine diğerVeri 
konulacaktır. Velhasıl melanet ve resaneti fcâmileyi haiz kagir imalâtın 
vücuda gelmesini temin için tedabiri muktaziye ittihaz edilecektir. Ka
gir imalâtın pek çabuk kurumaması ve cüzice ratıp b i r halde kalması 
için imalâtı mefkure esnayı inşaatta &üz0eçU bir kova i l e ara s ı ra su
lanacaktır. 
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Âdi kagir imalât ufka muvazi olarak tahminen eJli santimetre irti-
faında t&hakaıtan müteşekkil olacaktır. Gavet kalın olan kâffir imalât 
için mezkûr tabakalın yekdiğerine olan irtibatını takviye eylemek üzere 
lâzımgelerı mahallere büyük taşlar vazedilecektir. 

El l i santimetre ve bundan daha az umukta olan kagir İmalâtın mü
teşekkil olduğu t a ş sıralarının tulen birer metre mahallerine ayrıca 
birer t a ş konulacak ve bu taşın imalâta •gömülmüş kısmı duvarın bütün 
derinliğinde olacaktır. 

•Temellerin .tabakalı süfliyesi inşa edilmek için büyük ve yassı taş
lar istimal edilecektir, i lk tabaka taş temel çukurunun zeminini setretmiş 
o lan üç santimetre umkunda harç üzerine vazedileceği gibi çukurun 
cidarlarına dahi harç konularak ondan sonra duvar yapılacaktır. Temel
lerinin ikinci kısmının sutuhu hariciyesi çırpı ile ve kenarları mala i le 
.güzelce tesviye edilecek ve kenarlarda duvarların inşası için istimal 
olunmuş harcın aynı kullanılacaktır. 

Temellerin fevtkalârz olan kısmının sutuhu hariciyesini teşkil ede
cek taşların alt yüzleri ve köşeleri çekiçle güzelce işlenecek ve bu taşlar 
yekdiğeri üzerine muntazam surette vaz'edilebilmek için üst yüzleri dahi 
çekiçle tesviye edilerek haricen çırpiyle tanzim olunacaktır. 

Sutuhu hariciyeyi teşkil eden taşlar arka cihette bulunacak olan 
duvar taslarına iyice merbut bulunacaktır. En büyük taşlar kaideleri 
ufki olacak olan köşelerin inşasında istimal edileceği gibi köşeler dahi 
çekiçle dikkatlice işlenerek muntazam bir zaviyei kaime teşkil eyliye-
cek ler di r. 

Duvar dâhiline nüfuz eden ve bir yüzü hariçte kalan ve butİs tâbir 
olunan taşlarla döşemelik taşlar tertip ve tâyin olunmuş ölen sırada 
vaz'edilecek ve mezkûr butis taşları adetçe döşemelik taşların nısfına 
muadil olacaktır. 

Sutuhu hariciyede destek makamında olarak taş parçalarının isti
mali katiyen memnu olup «ki taşkr arasında harç vaz'ı için mevcut 
iltisak mahallerinin umku ('15) milimetreden ziyade olaırayacaktır. 

Taşların iltisak peyda eyledikleri mahaller yekdiğerini amuden 
takibetmemeleri veyahut sutuhu hariciyeyi fcutren kat'eyjemenıejeri için 
mezkûr taşlar yekdiğerini kat'edercesiue vazı ve tertibolunmak lâzımdır. 
Kara cihetine nazır olan taşların sutuhu hariciyesi çırpiyle vaı olunacak 
ve bu taşların hariç cepheleri çekiçle işlenerek duvar dâhiline vasati 
olarak (35) santimetre kadar geçirilmiş bulunacaklardır. Harici yüzleri 

T. 1 C. B F . 5 0 
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bir sathı müstevi halinde bulunmak için ameliyat tedricen ilerledikçe 
taşların iltisak mahallerine harç tılâ edilecek ve mala île perdahlana-
caktır. 

lazerine pıva sürülecek olan kagir imalâtın satıhları kolayca sıva 

tutabilmek için perdahlanmıyacaktır. 

Madde 43 — Duvarcı çekiciyle işlenmiş taşlarla inşa edilecek ka

gir imalât beyanmdadır. 

Mezkûr taşlar istimal olunmazdan evvel icabı halinde tathir ve su 
ile yıkanacaktır. B i r sıra üzerinde bulunacak olan taşların umku yek
diğerine müsavi olacak ve tahminen üç santimetre derinliğinde bir ta
baka harç üzerine ufka muvazi olarak vazedilecektir. 

Mezkûr taşlar ağaç tokmakla yerleştirilecek ve gerek amudi ve 
gerek ufkî olacak olan iltisak mahallerinin umku (15i milimetre ol
masına itina edilecektir- Suîuhu hariciyenin zaviyeleri munlazam su
rette olarak çırpiyle tertibolunacaktır. Mezkûr taşlar ocakta iken her
hangi kaide üzerinde mevzu ise işbu taşların inşaatta dahi münhasıran 
avnı kaide üzerine vaz'ı müliezemdir. 

Taşların amudi olan iltisak mahallerine çırpı ve mala ile güzelce 
harç sürülecek ve fakat dâhile nüfuz edebilecek sulu harç istimali ka-
tiven memnu olacaktır. 

(Mezkûr taşların arka cihetinde yapılacak duvar âdi taşlarla inşa 
edilecektir. 

Mezkûr taşlarla" yapılacak imalât şöylece tertibolunacaktır. 

;SnrJ<> ).-!': Bü'H lâbir nh"i?ıp dinar dâ'hilın'.' siren \? h'ır vüVi dı-
şarda ka lan taslarla döşemelik taşların yekdiğerini te\ali edercesine 
yan yana vaz'ı suretiyle İnşa edilecektir. Aynı imalâtın taş «ıralan bey
nindeki irtifa farkı asla beşi santimetreyi tecavüz edemiyecek ve yek
diğerini veli ve takibeden iki taş sırasının irtifa farkı (2) santîmetreden 
noksan olacaktır. 

Yekdiğerini amuden kat'eden taşların iltisak mahalleri ekallen 
<lb) samimetrr olacak ve bir parça-taşın iki parça tası kamilen kap
laması veyahut bir parça ' taşın iki parçadan ziyade ta$ ile setredrïmési 
katiyen memnudur. 

Köşe taşlarının yukarı cihetine çıkan ditılann muntazam ve mü
kemmel butumu mülak ime teşkil etmeleri muktazidir. 
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-Madde 44 — İslenmiş taşlarla yapılacak k'âgir imalât be yanındadır. 
Mezkûr taşlar için İstimal edilecek barç elekten geçmiş k.um i l e 

imal olunacaktır. (Duvarcı çekiciyle işlenmiş taşlar hakkında, balâda 
dermeyan olunan kavait ve şerait işbu işlenmiş taşlar için dahi ayniyle 
carî olacaktır. Köşe taşlarının yukarıya doğru çıkan dılıları (3) san
timetre derinliğinde olarak oyulacak ve muntazam ve mükemmel bir 
hattı müstakim teşkil eyliyecektir. 

Madde 4 5 — Kapak taşiyle \apilacak imalât bevanındadır. 

Merkür kapak taşları bir tabaka harç üzerine vazedilecek ve bun
lar ağaç tokmak vasrtasiyle yerleştirilecektir. 

ıfşbu taşlar mümkün mertebe yekdiğerine temas ettirilecek ve ilti
sak mahallerine harç tılâ edilerek bu harç mala ile perdahlanacaksın 

(Madde 46 — Kesme taştan yapılacak imalât bevanındadır. 

Kesme taslar için istimal olunacak harç elekten geçmiş kuaı ile 
imal olunacak ve mezkûr taşlar ocaklarda hangi kaide üzerinde mevzu 
i<=e mahalli inşaatta dahi aynı vaziyette bulunmları iktiza edecektir. 

Kesme taşlar üzerinde bulunacak çamur ve toz ve taş, parçaları 
ve mevaddı sairenîn dePi için mezkûr taşlar istimal edilmezden evvel 
bol su ile tathir edilecektir. Evvelce yapılmış olan inşaata halel gel* 
memek ve taşlarda kırıklık peyda ofmamak için mezkûr kesme taşlar 
kemali dikkatle yerleştirilecektir. 

Küçük kıtada olan kesme taşlar tahminen (2) santimetre umjtunda 
harç tabakası üzerine vaz'olunacak ve bunlar katiyen ve tamamen yer-
leşinciye kadar ağaç tokmak ile vurulacaktır. Büyük kıtada olan k:»me 
taşlar tahminen (10) milimetre yüksekte kalmak üzere yumuşak ağaç 
parçalan üzerine vazedilecektir. 

İki taş arasında hâsıl olacak işbu boşluk güzelce işlenmiş harçla 
tamamen imlâ olunacak ve bunlara (fiş) tâbir olunur büyük dişli de
mir mismar vazedilecektir. Harcın vaz'ım mutaakip mezkur ağaç par
çaları ref'olunacak ve taşların güzelce yerleşmesi için ağaç tokmakla 
üzerlerine şiddetlice vurulacaktır". 

Taşların amildi olan iltisak 'mahallerine dam" mezkûr afetle harç 
konulacaktır. 

Gerek «mudi ve -gerek ufk* ̂ Atttt* iltisak mahallerinin''mnku (lOf 
milimetre olacaktır. Kesme ta^'d4»arÎHnm'n arka cihetinde yapılacak 
âdi kagir imalât işlenmiş taş dyWrlartmn-' arka cihetinde ytfpıiacaft 
âdi kagir imalâtın aynı olacaktır. 

file:///apilacak
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Madde 17 — Tuğla ile fevkalârz yapılacak imalât beyanındadır. 
Tuğlalar fevkalârz yapılacak inşaatta istimal edilecek ve temellere 

konulmıyacaktır. Tuğla lar istimal edildikçe ıslatıl a çaktır. 

Tuğlaların iltisak mahallerinin umku (8) ilâ (10) milimetre ola
caktır. 

Tuğlalar bol harç üzerine vaz'edilecek ve iltisak mahallerinin 
umku tenakus etmek için yerlerine vaz'olunan tuğlalar güzelce dövü
lecek tir. 

Madde 18 — Kemerlerin kagir imalatı beyanındadır. 

Kemerler yekdiğerini tevali etmek üzere muntazam taş sıraları 
inşasiyle kaideden, bed' ve kemerin balâsında yekdiğerine birleşmek su
retiyle inşa olunacaktır. 

İnşaatı mezkûrede tuğla istimal olunduğu takdirde kemerlerin 
dâhili ve mukaar kısmının iltisak mahallerinin umku beş milimetreye 
tenzil edilebilecektir. Çekiçle tesviye edilmiş taşlarla kaplanacak olan 
kemerlerin inşası için mümkün mertebe uzun taşlar istimal olunacak 
ve bu taşlar evvelce tâyin edilen şekilde ihzar ve tehie edilecektir. 

lAksamı hariciyeyi teşkil edecek taşların arkasında bulunacak ka
gir imalât aynı zamanda olarak muntazam taş sıralariyle kemerlerin 
sathı haricisine kadar yapılacaktır. 

[Mezkûr kagir imalât bu misillû inşaata elverişli ve ayrıca inti-
habolunmuş malzeme ile icra edilecektir. 

Taşların kâffesi metin ve imtİzaçlı surette olarak yekdiğerine 
raptedilecek ve kemerin nısıf kutru cihetine müteveccih bulunacaktır. 

föu taşların iltisak "mahalleri hususiyle sathı haricide bulunacak 
olanlar sert ve mukavemetli taş parçalariyle iyice tahkim ve takviye 
edilecektir. 

Bunlara ait olan haritada gösterildiği veçhile kemerin kısmı ha
ricisini teşkil eden malzemenin sathı â lâ la r ı mükemmel surette tesviye 
edilecektir. 

Madde 49 — Kemerlerin sıvanması beyanındadır. 

Kemerlerin üzeri bir tabaka harç ile setredilecektir. 

İskeleler kamilen refi ve kemerler güzelce yerleştikten sonra bu 
kemerler lâznrrgelen harç ile sıvanacaktır. Kemerlerin sutuhu hariciye
sinde bulunacak iltisak mahalleri setredilmiyecek ve kagir imalât gü-
oelce tathir ve bol su ile yıkanacaktır. 
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Harcın sathı düzgün olmak üzere tesviye edilecektir. 

Zuhuru melhuz olan yarıklar kemali itina ile tamir olunacaktır. 

Kemerlerin sıvası üzerine her zaman iyi işlenmiş ve kabartılmış 
toprak ferşedilecektir. 

Madde 50 — Kagir imalât nevakısınin ıslah ve ikmali ve iltisak 
mahallerinin sureti inşası beyanmdadır. 

Kagir imalâtta mevcut nevakısın ikmali mahalli inşaata naklolunan 
kesme taşlarda zuhuru melhuz olan noksanların tamiri ve sutuhu ha
riciyenin hini inşasında çıkık peyda eden.taşların tesviyesiyle hal i ta* 
biisine ircaı ve iltisak mahallerinin arz ve istikametlerinin tanzimi 
ve kagir imalâtın kamilen hitamından sonra bunların tathir ve terbiyesi 
gibi ameliyatın icrasından ibarettir. 

iltisak mahallerinin ıslahı demir kama ile icra edilecek ve bunun 
için evvelce tâyin olunacağı veçhile ya su kireci harcı veyahut elekten 
geçmiş kum ile karışık çimento harcı istimal olunacaktır. 

İltisak mahallerinin üç santimetre derinliğinde kazılarak hare ko
nulacak mahaller güzelce tathir edildikten »onra demir kama ile icabeden 
harç vazedilecektir. 

İltisak mahalleri demir âletle perdah edilecekse de gümüşü bir 
renkte olmak için çok delkedilrniyecektufi 

İltisak mahallerinin siyaha telvis olunması katiyen memnudur. 
İltisak mahallerinin mukaar kısmı bir santimetre derinliğinde ola

caktır. 

Madde Sİ — Su içinde yapılacak kagir imalât beyanmdadır. 

/İmalâtı mezkûre intihabedilmiş Ve İşlenmemiş en büyük taşlardan 
yapılacak ve bu taşların beheri lâakal yüz desimetre mikâp hacminde 
olacaktır. 

Mezkûr taşlar mümkün mertebe muntazam surette suya at ı lacak 
ve (grif) tâbir olunur âletle tanzim edilerek en büyük taş parçalarının 
suyun sathında bulunmasına İtina olunacaktır. 

İmalâtı mezkûre suyun sathından yukarı veyahut (40) santimetre 
derinliğinde İcra edildiği takdirde taşlar el ite yaz'edilecek ve arala
rında boşluk bulunmamasına ihtimam olunacaktır. Elhasıl gerek suyun 
haricinde bulunacak ve gerek harçsız duvarlara ve taş yıkıntılarına 
temel olacak olan taşların yekdiğerine kavuşmuş metin bir kitle ha
linde bulunmalına dikkat edilmesi lâzımdır. 
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Madde 52 - Harçsız kâgİr imalât beyanıııdadır. 

Harçsız olarak inşa edilecek büyük ve küçük duvarlarda veya mu
hafaza duvarlarında muvazi satıhları çekiçle işlenmiş taşların istimali 
lâzımdır. 

Hu taşların umku h'akal (25) sanlimetre olacaktır. 

'Mezkûr taşlaı île yapılacak imalâtın temini metanet ve resaneti 
için gerek duvar dâhiline nüfuz edecek olan (butisi nam taşların ve 
gerek ahcarı sairenin muntazam surette vazedilmesi ve taşlar iyice 
yerleştirilerek boş kalan mahallenin taş parçalariyle imlâ ve bunların 
çekiçle tahkim olunması muktazıdır. 

Sutuhu hariciyenin iltihak mahalleri ve taşların kaideleri çekiçle 
tesviye edilecektir. 

Muhafaza duvarlarının mahalli iltisakları gayri muntazam surette 
tertihedilmesr caiz ise de bunların İstinadedecekleri mahallere mümkün 
mertebe muhkem bir surette merbut bulunmaları için taşların olveçhile 
yekdiğeri üzerine mevzu bulunması muklazİdir. 

ıBu maksadı temin için mezkûr duvarların arka cihetlerinin iltisak 
mahallerine taş pat çaları ve çakıllar vaz'olunacak badehu her bir taş 
çekiçle güzelce yerleştirilecektir. 

Bazı yerlerde inhası icabeden harçlı depolar bu misillû imalât 
hakkında balâda dermeyan edilen usul ve kavaide tabi olacaktır. 

Madde 53 — Çayır ve çimen garsı amel i vatı bey anındadır. 

Garsedilecek çayır parçaları beher dılı lâakal (30) santimetre 
olarak murabba ?eklind« olacak ve ('10) santimetre cihanında bulu
nacaktır. 

Mezkûr çayır parçalan kurumadan evvel lâzımgelen mahallere 
vazedilecektir. 

Mezkûr çayır parçaları hemen istimal edilemediği takdirde kök
leri yukarı cihette bulunmak üzere istif edilecek ve kurulmamak için 
sulanacaktır. 

Şivler üzerine iyice tesviye olunmuş bir tabaka nebati toprak 
ferşedildiklen ,*onra murah'baüşşekil olan mezkûr çayır parçalan ra
bıtalı surette vaz'edilecek ve (301 santimetre tulünde ağaç çivilerle 
tesbit ve takviye olunacaktır. 

Yekdiğerine mütenazır olmak üzere vaz'olunacak çayırlar yukarda 
bulunacak tabakanın umku aşağıda bulunan tabakanın umkundan ayni 
irtifada olmak suretiyle tertİhedilecektir. 
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Madde 54 — Toprakların çökmemesi için yapılacak çitler beya-
mndadır. 

Mezkûr çitler uçları sivri (60) santimetre tulünde ve beş santi
metre kalınlığında kabuklu kazıklardan mürekkebolacaktır. 

Yekdiğerinden (60) santimetre mesafede rekzedilecek olan mezkûr 
kazıkların aralarına söğüt ağacı veya bu misillû çitlerin inşasına mü
sait metin eşcar dalları vazı i le tahkim olunacaktır. 

Mezkûr kazıklar tokmak ile rekzedilecek ve kazıkların başları 
aradaki dallar hizasına gel İnci ye kadar toprağa gömülecektir. 

Madde 55 — Mağrusat beyanmdadır. 

Bazı mahallerde şivleri suların tesirat ve haşaratına' karşı .muha
faza için iktiza eden eşcar ve nebatat mevasimi roünasibede garsedile-
cektir. 

Mağrusa» merkûre şirketin tarif at ve talimatı mucibince söğüt 
veya akasya veya sair ağaç fidanlariyle vücuda getirilecektir. 

Tabii çimen bulunmıyan yerlerde çayır ' tohumu ekilerek vücuda 
getirilecektir. 

Madde 56 — Kaldırımlar beyanındadır. 

Kaldırım taşlarının tulü vasati olarak 15 ten 20 ve irtifaı 15 ten 
16 santimetreye kadar bulunacak ve alelûmum muşta ti 1 şekilde olacaktır. 

Mezkûr taşlar on beş santimetre kalınlığında bir kum tabakası 
üzerine tefriş edilecek ve metin ve müstevi bir sathın vücudagelmesi 
için tokmakla güzelce dövülecektir. 

Kaldırımların kenarları şirketin talimatı mucibince iki veya üç 
santimetre uzunluğunda taşlarla İcra edilecektir. 

Madde 57 — Yolların kırık taşlarla tefrişi beyanmdadır. 

istimal edilecek taşların gayet sert ve incimat İle rutubete muka
vemet edebilecek cinsten olmalan elzemdir. 

Şirketçe tensi bolu nacak mahallere taş ferşiyatına temel olmak 
üzere inşa edilecek rıhtımın irtifaı Fâakaî ( İS) santimetre olacaktır. 

Mezkûr rıhtımları teşkil edecek olan taşların geniş olan kaideleri 
aşağıda bulunacak ve bunların aralarında mümkün mertebe az boşluk 
kalmasına itina edilecektir. 

Rıhtımların kenarları iri taşla inşa kılınacaktır. 

Kırma taşların her parçası beş santimetre kutrunda bir daireden 
suhuletle mürur edebilmek üzere ihzar ve tehie edilecektir. 
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Kırma taşlar tedariki için istimal olunacak ahcarın gayet sert o l 
ması ve tefrişatın rıhtım üzerine veyahut rıhtımsız yapılması şirketin 
reyine muhavvel bulunacaktır. 

İcabı halinde mevcut yolların bazı aksammca tadilât icrasına lü
zum görüldüğü takdirde müceddeden inşa kılınacak aksamın meyiller 
İle iniş ve yokuşları tadilât icra kılınan yolun aksamı sairesinde mev
cut meyillerle iniş ve yokuşlar derecesinde olacaktır . 

-Madde 58 - Ahşap inşaat beyanındadır. 

istimal edilecek kerestelerin eb'adı lâyihalarda gösterilen eb'ada 
tamamen muvafık bulunması ve bunlar iyice yıkandıktan sonra sütunu 
erbaa-sının biçkiyle tesviye edilmiş olması muklazİdir. 

Mezkûr kerestelerin şirket tarafından tanzim edilmiş resimlere tat-
bikan katı ve bu bapta verilecek umumî resimlerle Avrupa'da cari olan 
kavaidi fenniyeye tevfikı .hareket olunması muktazidir. 

Doğrama geçmelerinin dişiyle erkeği yekdiğerine iyice bendedilmiş 
olmasına ve kâffeten keresteler iyice iltisak peyda ederek aralarında 
boş yer bulunmamasına itina olunması lâbüttür. 

Somunlu vidalara mahsus deliklerin kutru işbu vidaların kutruna 
müsavi olacak ve hu vidalar kerestelere sıkıca girmekle beraber çatlat-
mıyacaktır. 

Madde 59 — imalâtı müteferria beyanındadır. 

işbu şartnamede ayrı ayrı tadat ve beyanı pek uzun ve külfetti 
olacak olan ameliyatı müteferriai saire en iyi cins malzeme istimaliyle 
icra olunacak ve bunların ihzar ve tehiesi ve mahallerine yerleştirilmesi 
kavaidi fenniyeye tevfikan kemali dikkat ve itina ile İcra edilerek me
taneti lâzimeyi haiz olmaları lâzımıgelece'ktir. 

BEŞİNCİ FASİL 

Madde 60 — Ameliyatı uruumiyenin tedricen ilerlemesi beyanın
dadır. 

icra edilen ameliyatın ne kadar ilerlemiş olduğunu mübeyyin, bir 
kıta icmal ile yapılmış ameliyatı muhtelif enin yapılacak ameliyata nis
peten yüzde kaçının icra edildiğini natık bir kıta cetvel her altı ayda 
bir şirket tarafından bittanzim ita olunacaktır. 

işbu şartname iki nüsha olarak bittanzim Dersaadet'te imza ve 

teati kılınmıştır. 



Not 179 — 2 şaban 1299 tarihli Posta Niearonamesinin 
3 2 nci maddes i 

19 şevval 1325, 12 teşrinisani 1323 

Evvelâ bir postanenin mnhferik veyahut postayı hâmil olan ge

minin gark ol ması saniyen muharebe veya emsali muhilli asayiş ahval 

gibi tedabiri maniai mahalliye fevfcında bir hareket vukubulması ve 

salisen defi kabil ol mı yan afatı semaviyedeu bir hal in zuhuragelmesi 

esbabından dolayı vukubulabilecek zayiat müstesna olmak üzere bun

lardan maada ahvalde postaya verilen taahhütlü bir mektup zayi olursa 

mürsile veyahut mürselünileyhe idare tarafından b i r Osmanlı lirasından 

beş Osmanlı lirasına kadar tazminat verilecek ve bu mektubun ziyama 

bir memur tarafından sebebiyet verilmişse edilen tazmin o memurdan-

iki kat tahsil olunacaktır. 

Zayi olan taahhütlü mekâtibin -postaya tarihi tevdiinden itibaren 

b i r sene zarfında ashabı ba istidaname müracaat etmedikleri takdirde-

ondan sonra tazminat ve saire talebine hakları olamıyacaktır. Müddeti 

mezbure mukaddema zayi olup henüz ashabı tarafından müracaat olun» 

mıyan taahhütlü mektuplar hakkında işbu fıkrai nizamiyenin . tarihi 

neşrinden İtibar olunup müddeti mezkûrenin mürurundan sonra vuku-

bulacak müracaat mesmu olmıyacaktır. 

^ g a M | 

HMır O n u BMİ.İ. Tartia» M i l S t U l 

P o t t a Ni tamutneai 1 2 421 
Poata Nizamnamesi [Tari fe l i ] Ztyl 3 27 
NWamnanıı> tarifenin bazı madde)rrînin tadili vt- ıry î i 1 6 152 
Niıamna menin 16 ncı mtddei muaddel aaine mfiıerTcl (ıkıal 
Niumi>c 1 a 309 
N l u m n a m s 11« tarifenin batı meaddı muaddele r e tnüttrvt-

•.ı İ 1 6 m 
Niumnamenin 43 üncü maddesinin tadili 1 6 1 3 8 6 
Nhamnamenln 32 n d ntaddeı muaddel erini a [adiliyle ınaddei 
menkûreye müıeyyel fıkarntı Nltaml»* 1 e 7 9 » 
P o t U NİMOinunMİDİn 59 , 60, 61 İnci maddeleri maka mm» 
kaim ine** d 2 s 2 3 2 
Po»\» NfaaaaBameaİDİa S3 nui maâdnl m u i d d e t a i r l e MTII 
makamına kaim maddel nfcaınl) e 3 6 77 
Poj t* Nlıamnaneıi ı ı la muaddel 2 7 nef Duddealatu tadili 
hakkında madde! Nizami» c 2 6 217 
Potta Niıamt)am*atniı> 27 n d maddei mua.Meloiııe mfiıeyrel 
fıkra 2 7 6 6 1 



INo: 1 8 0 — R u g y a ' d a n g e l m e k t e o l a n h u c c a c İçin, Dâh i l i ye 

S ı h h i y e ve Zapt iye Neza re t l e r iy l e M u h a c i r i n K o m i s y o n u 

R i y a s e t i n d e n m ü n t e h a p b i r e r m e m u r d a n m ü r e k k e p 

o l a r a k Anado lu K a v a ğ ı ' n d a m u v a k k a t e n m ü t e ş e k 

k i l S e v k K o m i s y o n u n a m a h s u s T a l i m a t 

19 jevml 1325, 12 teşrinisani 1323 

Evvelen - Rusya sevahilinden gelip Sinop Tahaffuzhanesinde beş 

gün karantinayı ikmal ve tedabiri tathiriye ve tephiriyeyi itmam eyli-

yen ve temiz pratikasını alan huccacın ya geldikleri vapurlara tekrar 

binerek veyahut Sinop limanında bulundurulacak huccac irkâbına mah

sus vapurlara tahmil edilerek doğruca Kavak'a muvasalatlarında bu 

vapurlar ve hâmil oldukları huccacı kiram patentaları mucibince temiz 

iseler de ahiren bunlardan birisinin Dersaadet'te koleradan vefatı vu

kua gelmesinden dolavı huccacı mumaileyhimin Dersaadet'e ithalleri 

Meclisi Um«ru Sıhhiye karariyle menoUmduğundan huccacı mumailey

himi hlâmil vapurlar işbu talimat mucibince Bahri Siyah ve Sefit Bo

ğazlarından imrar olunacaklardır. 

Saniyen - Bu suretle Kavak'a gelecek vapurların evvelâ Kavak Ka

rantinası tabibi tarafından evrakı sıhhiyesi bilmuayene ahvali sıhiyesi 

yolunda olduğu tebeyyün ettirildikten sonra huccacın mekûlât ve erzak 

gibi bir alacakları olduğu veyahut Dersaadet bankaları ve tüccar ve 

hemşerileri üzerlerine muhavvel çek ve havaleleri olupta müracaat ey

ledikleri halde kendileri vapurdan çıkarılmaksızın mezkûr komisyon 

heyeti marifetiyle derhal mesulleri is 'af olunacaktır. 

Sal isen - Kavak'a gelecek olan huccac vapurları İçinde âdi yolcu 

bulunuraa Meclisi Umuru Sıhhiyenin kararına tevfikan bunlar Dersaadet'e 

gelebileceklerinden müslüman ve hıristiyan ıbu makule yolcular pasaport 

ve ziv ve kıyafetleriyle hüviyetleri komisyon tarafından derecei sübuta 

vardırıldıktan sonra vapurlardan bil ihraç Dersaadet'e gönderilecek ve 

içlerinde eşhası muzırra görülürse bazıtaea derhal muamelei lâzime 

İfa kılınacaktır. 
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Râbian - Şitanın hululü ve hastalığın devamı hasebiyle Rusya'dan 

berren ve behren Memalİki Şahaneye muhaceretin vukuu menedildiğin-

den şayet bu vapurlar derununda muhacir bulunursa Kavak'a ihraç 

ve bir mahalli münasipte muvakkaten iskân ettirilerek keyfiyetin derhal 

iş 'an Komisyonun cümlei vezaifin dendir. 

Hâmisen • Sinop'tan Rus huccacım hâmil olan vapurların deru-

nundaki hucacı hiç bir tarafa çıkarmaksızın Bahri Siyah ve Sefit Bo

ğazlarından geçerek semti maksutları olan Cidde'ye azimet edecekleri 

misillû esnayı rahba Kavak ve izmir ve iBerut ve Rodos gibi merakizi 

sıhhiyeye dahi ugrıyarak istiabı resmilerine «öre sıhhiye memur

larının nezareti altında olarak başka huccac almaları da meclisi sıhhi

yenin cümlei mukarreratından olmasına ve Dersaadet'ten bu vapurlara 

binecek olan huccacı acenteler Kavak'a kadar götürmek mecburiyetinde 

bulunmasına binaen Hicaz'a gitmek üzere Kavak'tan binecek Dersaadet 

huccac m m dahi vapurlara rükûbu hakkında her türlü muavenat ve 

teshilâtın iraesi de Komisyonun vezaifi mahsusasındandır. 

Sâdisen - Huccacı hâmil olarak Kavak'a kadar gel ipte şayet es
babı mücbireden dolayı Cidde'ye kadar gidemiyecek olan vapurlar de-
runundaki huccacı (Kavak pişgâhmda huccac irkâbına mahsus bulunan 
ve Dersaadet'e uğramaksızın mevadtdı sabıka mucibince hareket edecek 
olan diğer vapurlara nakledebileceklerinden işbu nakliyat hususunda 
dahi Komisyon heyeti tarafından dikkat ve nezareti mütemadiye icrası 
lâzımdır. 

Sâbian - işbu Komisyon Dâhiliye iNezareti Celilesine merbut bu
lunduğundan mucibi tereddüt ve iştıbah olacak bir hal zuhurunda Ne
zareti Müşarünileyhaya müracaatla alınacak emir ve talimata göre ha
reket edecektir. 

Sâminen - Muamelâtı sıhhiyeden maada hiç bir sebep ve vesile ile 
vapurların hareketleri tavik ve tehir olunmak nizamatı sıhhiyeye mu
gayir bulunduğundan Komisyon heyeti tulûdan gurubu şemse kadar 
Kavak'ta bulunarak vazifelerini bihakkın ifa edecekler ve aksi halde 
tahtı mesuliyete alınacaklardır. 

Tâsian - Komisyonun vezaifinin teshili emrinde Hükümeti mahal
liye ile Kavak'taki sıhhiye ve zabıta ve liman memurları her türlü mua
venat icrasiyle mükelleftirler. 
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N o : 181 — M u k a v e l â t m u h a r r i r l i k l e r i y l e m a h a k i m i A d l i y e c e 
v e k â l e t t a s d i k ve t e sc i l i nde i s t i f a o l u n a n M e k t e b i H u k u k 

i a n e s i n i n c ihe t î m a a r i f e t e s l imi h a k k ı n d a 
i r ade i s en iye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Maarif Nezaretinden bilviirut meyanei çakeranemizde kıraat olu
nan tezkerede Dersaadet'tekİ Mektebi Hukuku Şahanenin mukaddema 
Adliye Nezaretinden fekki irtibatiyle 'Nezarete ilhak olunduğu sırada 
tahsisatı kadimesj Hazinemande edilmesine mebni o vakittenberi mez
kûr mektep Heyeti İdare ve Talimiyesi maaşatİyle masarif atı sairesi 
varidatı maariften tesviye olunmakta bulunduğu halde yalnız dâva 
vekillerine verilen ruhsatnamelerden Adliyece istifa olunan harçlar Ma
ar i f Veznesine terkedilerek Mektebi Hukuk ianesi namiyle mukavelât 
muharrirlikleriyle mahakimi adliyece vekâlet tasdik ve tescilinden do
layı istifa olunan rüsum elhaletü hazihi Adliye Nezaretince alınmakta 
olmasına ve ianei mezkûre hasılatının Maar i fe aidiyeti tabii olmakla 
beraber Hazinei Celileden mürettep olan Maar i f tahsisatının ahiıen mu-
vazenei umumiyeden çıkarılmasından naşi Maar i f bütçesinde küili açık 
hâsıl olduğu ve aayei terakkiyatvayei hazreti hilâfetpenahide ahiren 
Selanik'te de bir mektebi hukuk kuşat olunduğu gibi sair Vilâvatı Şa
hanede dahi iki mektebi hukukun daha tesisi mukarrer bulunmasına 
mebni bunlara karşılık olan ve Adliye Veznesine hiç bir taallûk ve 
münasebeti kalmamış olan mezkûr iane hasılatının dahi mavuzıaleh.ine 
sarf olunmak .üzere mezkûr ruhsatnameler harçları misİIIû badema Maa
rif Veznesine terk ve teslimi lüzumu dermeyan kılınmıştır. Sureti i ş a r a 
nazaran mukavelât muharrirlikleri ve Adliye mahkemelerince vekâlet 
tasdik ve tescilinden dolayı alınmakta olan bazı i usumun Mektebi Hu
kuk İanesi namiyle istifa edilmekte olduğu ve Mektebi Hukukun emri 
idaresi ahiren Maarif Nezaretine ilhak edilerek masarifi Nezareti Mü-
şarünileyhaca tesviye olunmakta bulunduğu anlaşılmış ve sayej maa
rif va ye i hazreti hilâfetpenahide Selanik Vilayetiyle diğer iki mahalde 
üç mektebi hukukun daha küşadı makrunu müsaadei seniyei cenabı 
mülûkâne buyurularak Rumeli Vilâyatı Selâsei Şahanesi bütçesi me-
yanmda Selanik Mektebi için karşılık bulunmasındaki müşkülât derkâr 
ve mektebi mezkûrun temini idaresi için. icabeden karşılığın sureti uhra 
ile tedariki zaruri görünmüş idügüne binaen Adliye Nezaretince mek
tep namına istifa edilmekte olan sâlifülârz harcın mavuzıalehine sarf-
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edilmek üzere ciheti Maarife teslimi tezekkür ve tensİbedilerek tezkerei 
mâruza leffen arz ve takdim edilntiş olmakla olbapta ve katıbei ah
valde emrü ferman hazreti veliyülemir efemi imİzindİr. 

7 şevval 1325, 32 teşrinievvel 1323 

Arz tezkeresi 

Dersaadet'teki Mektebi Hukuku Şahane namına Adliye Nezareti 
Celilesince isüfa olunan harçlar mavuzıalehin* sarfedilmek üzre aidi
yeti cihetiyle Maarife terki hakkında Maarif 'Nezareti Celilesİnden varit 
olan tezkere Meclisi Mahsusu Vükelâca ledelmütalâa cereyan eden mü
zakereye tevfikan kaleme alman mazbata leffen arz ve takdim kılınmış 
olmakla olbapta her ne veçhile İradei seniyei cenabı hilâfetpenahi şe-
refmütaallik buyurulursa mantuku âlisi infaz edileceği beyanİyle tez
kerei senaveri terkim kılındı efendim. 

7 şevval 1325, 31 teşrinievvel 1323 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Kesidei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai mâ-
ruzası ve melfufiyle beraber manzuru âli buyurulan işbu tezkerei sâ-
miyei sadaretpenah.il eri üzerine mucibince İradei seniyei cenabı hilâ
fetpenahi şeref sudur buyurulmuş olmakla olbapta emrü ferman hazreti 
veliyülemrindir. 

29 şevval 1325, 12 teşrinisani 1323 

N o : 1 8 2 — 4 rebiyüIevveJ 1 3 2 4 tarihli E m v a l i E y t a m 
Nizamnamesinin 9 9 uncu maddesine müzeyyel 

fritrad nizamiye 

29 şevval 1325, 22 teşrinisani 1323 

Emvali eytamdan emvali menkule ve gayri menkule terhin veya 
vefaen ferağ ederek istidam edenlerin hitamı vâdede kendileri veya 
kefilleri tediyei devin etmedikleri halde elli birinci maddeye tevfikan 
bilm uzay ede beyi ve faroğ olunacak rehinlerinin tellaliyesi terak&t 
tellaliyeleri 'gibi yirmi senime bittakıim Dersaadet'te altı setrimi bu 
işte hizmeti mesbuk olan Emvali Eytam İdaresi Heyetine ve on dört 
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sertimi mürmdilere ve taşrada tellaliyeni]] keza yirmi sehime taksimiyle 
on iki senimi Eytam Müdürü ve maiyetine ve sekiz sehirni tellâla ait 
olacaktır. 

D ı ı r r u r ''.ttel* 
\ v . I I „ , I IKI T c r ı i p L İ J ı S a h i l e Safi 

l ı u v n M K y l . m ı NI7NRııN.TM--i 
K ) t . im - n n J ı l ı l a r ı n ıtı » u ı v ı i i d a r i v r ma h a f i . zn t ı h a f c k ' n d . ı 

N i / û i n n u n p 

M ı a m n n m r v ı - u ı ü - ı ' . " I f ı k r . i 
M r t m ı ı a m c n i n tı v e 1 3 l i n c i i roaıldtlerine t ı ı ı i ı r y j e l f ı L r n 
N i z a m n a m e n i n I ı ın ı - i i m i ı k l ı a i i m ı l a - h d ı ı 
. \ r i * f l m n . M i ' , ı ı i IL h n n m n d d r h t n i n T ıHs 1 i 

İNo: İ f tS — T e m e t t ü Verg i s i N i z a m n a m e s i 

16 zilkade 1325, 9 kânunuevvel 1323 

Madde 1 — Vilâyet, liva, kaza merkezlerinde ve nüfusu umumi-
yesi iki binden ziyade olan mahallerde bulunan, erbabı ticaret ve sanat 
ve lıirfetten üçüncü maddede münderiç müatesniyattan maadası temettü 
vergisiyle mükelleftir. 

Madde 2 --- Şimendifer istasyonlarında ve iskelelerde ve vilâyet 
merkezleri aracındaki şoseler üzerinde bulunan han ve kahvehane ve 
gazino ve misafirhanelerle hamamlardan ve emtia ve zahire ambar-
Iarından ve kısmı maktua tabi olan erbabı sanat ve ticaret ve lıirfetten 
ve her nerede bulunursa bulunsun kâffeî nıüeüsesatı sınaiyeden temettü 
vergi>i alınacaktır. 

Madde 3 — Tarafı Devletten İdare olunan mekâtipte ve mezuni
yeti resmiye ile açılan mekafibi hususiyede ulûm ve sanayi ve elsine 
tedris ve talim edenler ve mekteplerin müfitahdemîni sairesi müellifler 
ve kaza ve nahiye ve kurada bulunan etıbba ve eczacılar ve bilûmum 
baytarlar ve n'isvandan o/an kabilelerle re^mi ve hususi hastane ve ey-
tamhane memurin ve hademesi belediyelerce mukayyc; tulumbacılar 
ve inşaatta müstahdem rençperler başkaca resim vermekle mükellef 
bulunan müskirat âmilleri müskirat ve tütün ve pul bayileri avcılar 
balık sayyatlan, gemiciler, kayıkçılar, maden sahibi İmtiyaiisrı . maden 
işletme şirketleri, dükkân, ve mağaza açmaksızın mahsulâtını çiftliğinde 
yahut şehir ve kasabalarda veya pazar yerlerinde füruht eden çiftlik 
ashabı kendi hayvanatını besl'iyen mandıra sahipleri şehir ve kasaba* 
larda bulunan bilûmum zürra ile çoban ve bağcılar ve bahçıvanlar ve 
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ba imtiyazı mahsus teşekkül eden şirketler müstahdemini meyanında 
üç yüz kuruştan dun aylığı olanlarla sinni on beşten dun olan bilûmum 
işçiler temettü vergisinden müstesnadır fakat bunlardan diğer bir ticaret 
ve sanat ve hirfeti olanlar ona mahsus vergiyle mükellef tutulurlar. 

Madde % — Sene içinde terhis olunan efradı nizamiye ve redifeye 
o sene temettü vergisi tarholunmaz martın birinci gününden sonra silâh 
akına alınan ve temettü vergisiyle mükellef olup fakat zamanı tahsil 
henüz hulul etmiyerek vergileri tahsil edilmemiş bulunan efradı ni
zamiye ve redifenin o seneye art vergilerinin dahi meclisi idareleri 
mazbataları üzerine kayıtlan terkin olunur. 

Madde 5 — Temettü vergisi merakizİ vilâyatça defterdar ve vergi 
ve tahsil müdürlerinden ve elviye merkezlerinde muhasebeci ve vergi 
ve tahsil memurlarından ve kazalarda mal müdürleriyle vergi kâtipleri 
(mal müdür muavinleri) ve tahsil memurlarından mürekkep teşekkül 
edecek komisyonlarca takarrür ettirilir ve mezkûr vergi iki kısım olup 
birinci kısmı zirde münderiç cetvel mucibince istifa olunur. 

- H' r •> 

' E! T £ 
5* .S-*' 

5000 3000 1S00 760 Bankerler ve muamelâtı sarrafiye ile meşgul 
şirket ve şahıslar ve toptan alış veriş eden her 
nevi emtia ve zahire ve üzüm ve incir ve saire 
(tacirleriyle bu misillû muamelâtla iştigal eden 
şirketler 

— 400 250 ¡150 Köşe sarrafları taşrada bulunan sarraflara mah
sustur. 

2500 1500 1000 500 Buhar, su, elektrik ve diğer kuvayı muharrİkei 
sınaiye ile müteharrik fabrikalar 

500 400 30ü Peynir ve sabun ve zeytin yağı ve makarna kâr-
hane ve fabrika ve misaraları ve bezirhaneler 

200 150 100 Su değirmenleri \ Şehir ve kasaba civarlarında 
75 50 25 Yel » J bulunanlardan dahi alınacaktır 

500 250 100 Su ve buharla müteharrik hizarlar 
2(100 1(K)Ü 500 Komisyoncular, kambiyo tellâlları ve acenteler 
200 •150 100 Emlâk alım ve satım' tellâlları ve emanetçiler 

ÎO 30 20 Miinadiler 
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300 200 100 Mimarlar ve mühendisler 

150 100 50 Ebniyd kalfaları 

100 60 30 Kalemkârlar, dülger, duvarcı, sıvacı, boyacı, 
badanacı, mermerci ustaları 

250 -150 75 Ticaretgâhlarda ve fabrika ve bilûmum imalât
hanelerde hizmet eden direktörler 

100 
n-
<«") 50 Ticaretgâhlarda ve fabrika ve bilûmum imalât

hanelerde hizmet eden işbaşılardan ve amele ve 
harnınallardan gayri nıiistahdemînden 

30 20 10 Ticaretgâhlarda ve fabrika ve bilûmum imalât
hanelerde müstahdem amele ile hususi hanelerde 
bulunan hizmetkârlardan 

30 20 10 Kereste ve odun kat'eden bıçkıcılarla kömür imal 
eden ameleden 

30 20 10 Gezici esnaf 
30 20 10 El arabacıları ve hamallar 
50 30 20 Sergici- esnafından 

20 15 10 Panayır yerlerinde sergi ve hayvan ticaretiyle 
meşgul olanlardan ve sengİ açarak veyahut diğer 
suretle ticaret edenlerden her panayır İçin ales-
seviye 

500 300 ,150 Celeplerden ve hayvanatı saire tüccarından 
40 30 20 Hokkabaz ve hayalci ve çalgıcıların her birinden 

100 80 40 İki ath kira binek arabacılarından her araba için 
50 40 20 Tek atlı kira binek arabacılarından her araba için 

40 30 20 İki atlı kira yük > » » 
20 15 10 Tek ath » » » » — 15 Eşya naklinde müstahdem devecilerden her deve 

için 

— — 10 Eşya naklinde müstahdem beygir ve katırcılar-
dan her beygir ve katır için 

S Eşya naklinde müstahdem merkepçilerden her 
merkep için 
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2 0 0 100 5 0 Beniz hamamları belediyeye ait olduğu halde 

mültezimlerden alınacaktır. 
1000 500 (2.50 Tiyatro kumpanyalarından ve sair lûbiyat ta

kımından 

İşbu cetvel mucibince dâhil olduğu sınıfın vergisi lemettüaiınm 
yüzde üçünü tecavüz ettiğini ispat edenlerin sınıfları tenzil olunacağı 
gibi temettüatı seneviyesi üçüncü sınıftan dahi dun olduğunu ispat 
edenlerden üçüncü sınıfın nısfı mertebesinde temettü vergisi abzolu-
nacaktir. 

İkinci kısım: Hir nispeti muayyene üzerine tarholunur bu da üç, 
nevidir : 

Evvelâ - Birinci kısma dâhil olmıyan ticaretgâh ve darüssınaalarla 
şirketlerden ve gayri ez müstesniyat tabip ve eczacılarla dişçiler ve dâva 
vekillerinden ve gazete sahibi iraftiyazlarından icrayı sanat ve ticaret 
ve ameliyata mahsus mahallerin tahrirce olan kıymeti mukayyet ler in in 
binde üçü ve bulunduğu mahallin yalnız bir kısmında icrayı sanat ve 
ticaret ve ameliyat eylediği halde yalnız bu kısma ait kıymetin binde 
üçü alınır. 

Saniyen - Ba imtiyazı mahsus teşekkül eden şirketler rpüstahde-
mîninin vergileri ücreti seneviyelerinden şehrî üç yüz kuruş hesabiyle 
üç bin altı yüz kuruş çıkarılarak kusurunun yüzde üçü nispetindedir. 
Şu kadar ki her senenin hululünden iki ay evvel müstahdeminin esami 
ve miktarı maaşlarını havi birer beyanname vermİye ve işbu beyanna: 
melerde dâhil bulunan mükellefinin vergilerini miadı muayyeninde 
defaten tesviye eylemiye şirketler mecburdur. 

Salisen • £rzak ve tarik mütaahJıitleriyle aşar ve rüsumatı roüte* 
nevvia mültezimlerinin vergileri bedeli taahhüt ve iltizamın yüz bin 
kuruşa kadar olan miktarından yüzde onu ve yüz bin kuruştan ziya
desinden yüzde beşi temettü itibar edilerek işbu temettüün yüzde tiçü 
nispetinde tarholunur. 

Madde 6 — Temettü vergisinin tarhında darüssınaa ve ticaret-
gâhlar nazarı itibara alınıp şürekânın (taaddüdü her birinden başka 
başka vergi alınmasını İcabetmezı Mütaaddİt ticaret ve hirfet ve sanatta 

T . ı c. a F . sı 
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bulunanlara ayrı ayrı vergi tarholunacağı gibi bir şahsa veya şirkete 
ait licaretgâh ve dariissınaaların şubeleri bulunduğu halde dahi bun
ların her biri başka başka vergiye tabi tutulur. 

•Madde 7 - Ticarethane ve dariissınaalar her sene iptidasından 
iki ay mukaddem sermayeye şerik olmıvarı tezgâhlarlar, işlıaşılar ve 
kâtiplerle amele ve hamalların esamisini müheyyirı bir beyanname ve
receklerdir. Mal memurları işbu beyanname üzerine indelİcap tahkikat 
icra ederler. Sene içinde ticaret ve sanat ve hİrfele girenler senenin ilk 
altı ayı zarfında dâhil olmuşsa bir senelik v:c ikinci altı ayı zarfında 
dâhil olduğu halde altı aylık vergi vereceklerdir. Birinci takım İlk ve 
ikinci takını ikinci taksiti işlerine başlamazdan evvel ifa ederler. 

Madde !• • Mezkûr beyannamelerde esamisi gösterilen 'müstah
demin vergileri hakkımla irabedeıı ihbarnameler licaretgâh sahiplerine 
tebliğ olunacağı misilîû mezkûr vergilerin tesviyesine licaretgâh sa
hipleri mecbur ve miadında tesviye olunmıyan verginin mesuliyeti li
caretgâh sahiplerine ait olup bunlar hakkında (13) üncü maddenin 
hükmü icra olunur. 

Madde 0 - • İşbu nizamname mucibince erbabı ticaret ve hirfet ve 
sanata tarholunaeak tcnı.ettii vergilerinin miktarı ve: ne türlü ticaret ve 
saire itibariyle ne hesap üzerine tevzi olunduğu beşinci maddede mu
harrer komisyon marifetiyle tanzim olunacak defler üzerine her sene 
kânunuevvelin on beşine kadar cevamii şerife ve kilise ve hahamhane 
kapılarına lalİk olunacak pusulalarla mükellefine ihbar olunur. Mü
kellefin kânunusaninin on beşine kadar Hükümatı mahal 1 iyeye takdim 
edecekleri istidanamelerle sureli itibar ve hesaba itiraz edebilirler. 
Müddeti mezkûra zarfında istidaname ile İtiraz etmiyen mükellefinin 
vergileri kesbi katiyet eder. 

Madde 10 — Mükellefin tarafından beştin ri maddede muharrer ko
misyonlarca tarholunan vergilere itiraz vukuunda bir araya toplanarak 
belediye ve ticaret odalarınca ve ticaret odası olmıyan yerlerde yalnız 
belediyelerce mükellefinin esbabı itirazı bidayeten bİttetkik sınıfının 
tenzili kararlaştırıldığı halde esbabı mucibesi bu bapta canibi Hükü
metten belediyeye havale edilmiş olması fâzırngelen arzuhal zirine 
mazbata suretinde tahrir ve resmen beşinci maddede muharrer olan 
ve bidayeten tarh ile vazifedar bulunan komisyona tevdi olunur. Bele
diyelerin bu bapta verecekleri karara mükellefinin itiraz hakkı olduğu 
gibi mezkûr verginin tarhına memur olan komisyonların dahi belediye-
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ııin gösterdiği esbabı mucibeııin reddiyle eski kararlarında ısrara sa
lâhiyetleri olup bu ikj takdire göre dahi keyfiyet kânunusaninin UIÎ be
şinden nihaye:in.c kadar mahallî meclisi idarelerinde bittelkik tahriren 
«ııreti kafiyede ve kezalik esbabı mucibe tasrihiyle tahtı karara alınır 
komisyonlar tarafından mükellefinin sanat ve'smıflarınca Hgarazin bir 

yanlışlık vukuagetirildiği ledetleftiş sabit olduğu takdirde mütecasirleri 
hakkında takibatı kanuniye icra ve noksan takdir olunan miktar ken
dilerine tazmin ettirilir gerek itiraz vukuunda evrakı itirazİye üzerine 
ve gerek hiç bir itiraz vukubulmaksızrn yalnız defier üzerine verilecek 
işbu kararlardan sonra vergilerin miktarı mart iptidasında tevzi olu
nacak temettü tezkereleriyle mükellefine tebliğ olunur. Mukarreratı 
vakıa kazaya aitse o kazanın merbut olduğu liva ve merkezi livadansa 
vilâyet memurini maliyesinin, ve merkezi vilâvetçe takarrür evlemis 
olduğu takdirde Hazinet Celilenin hakkı itirazı olup bu suretle bir itiraz 
vukuunda Kva ve vilâyet meclisi idareleriyle meclisi maliyede icrayı 
tetkikat olunarak verginin miktarı sureti katİyede tahtı karara almacağı 
misillû mükellefin dahi bu suretle İcrayı tetkikat talebedebilirler. Şu 
kadar ki bu yolda itiraz vukuu ve tetkikat talebi verginin zammını veyahut 
tehiri tahsilini mucip olmayıp mahallî meclisi idaresinin tasdik ettiği 
miktar miadında tahsil olunarak kararı ahir üzerine fazlası ret ve nok
sanı (ikmal olunur. 

Madde 11 — Temettü vergisi İki taksitle alınır birinci taksit mart 
ve iHnnf taksit eylül zarfında ifa olunur. Bu müddet zarfında veril-
miyen taksitlere yüzde yirmi zammedilerek ay nihayetine kadar tediye 
etmeleri nisan ve teşrinievvelin birinci haftası zarfında ba ihbarname 
mükellefine ihtar olunur. Gerek temettü tezkerelerinin gerek ihbarna
melerin tebliğ olunduğunu tahsildarlar mükellefinin mühür ve iımza-

lariyle İspat etmeleri -muktazîdir. Ancak tezkere ve ihbarnameyi al
maktan imtina edenler yahut tebliğ olunacağı zaman ticaret ve sanat 
ve hirfet mahallinde bulunmıyanlar için tahsildarın derakap tanzim 
ve nihayet üç güne kadar memurini maliyeye teslim edeceği zabıtna
meler kâfi addolunur. 

Madde 12 — Tezkere ve ihbarnameleri tebliğ olunduğu halde ni
san ve teşrinievvel nihayetine kadar vergilerini maa zam tediye etmemiş 
bulunan mükellefinin kabili haciz olan emvali Tahsili Emval Nizam
namesine tevfikan bilmüzayede satılarak istifayı matlup edilir. Bu mi
sillû emvali mevcut olmaz veyahut mevcut olupta esmanı tahsili lâzım-
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gelen vergi ve cezanın tediyesine kâfi gelmezse işleri hini tediveye ka
dar tatil olunmak suretiyle ifayı teklife mecbur tutulurlar. 

Madde 13 - Miadında defter vermiyen şirketlerin esamisini rrıü-
beyyin mıılıasebe ve mal kalemlerince tanzim olunacak pusulalar güm
rük idareleriyle malıakimi nizamiyeden maada kâffei devair ve şuabatı 
Hükümete tebliğ olunarak bunların ber ne suretle olursa olsun vuku-
bulacak müracaatlarının mıvktezası defterlerin itasına kadar ftelıir olu
nacağı gibi vergiyi vaktü zamanîyîe tesviye elmayerı şirketler miistah-
demîninin vergileri dahi şirket ve dcaretgâh defterlerinden veyahut 
haricen icra olunacak tahkikat üzerine tarbolunup mükellefini saire 
misillû şahıslarından mutalebe olunacak ve bu yolda tarholunacak ver
gilerin miktarı ve .sureti tarhı hakkında hiç hir İtiraz mesmıı olınıya-
caktır. 

Madde 14 - Vergi miktarlarının ihbarı ve İtirazatı vakıanın tet
kiki ve tezkere ve ihbarnamelerin tebliği teehhür ettiği halde vergilerin 
tahsili tâyin olunan mehillerin müruruna kadar tehir olunur. Bundan 
ve devair ve şuabatı Hükümete defter vermiyen ticaretgâh ve şirketlerin 
esamisini mübeyyin olarak ita olunacağı balâda beyan olunan pusulayı 
vermemesinden dolayı memurini aidesi birinci defasında tevbih ve 
İkinci defasında bir haftalık maaşlarının kat'ı suretiyle mücazat olunup 
mezkûr pusulaların ademi İta.*ı ve teehhürün üç defa vukuu esbabı 
azilden addolunur. 

Madde 15 — Birinci taksit zamanında kativen terki ticaret ve sanal 
ve hirfet edenlerden ikinci -taksitin tahsili lâzımgelmiveceği gibi nispete 
tabi bir muameleyi terkle maktııiyete veyahut maktuiyele tabi bir mes
leği terkle nispete tabi diğer bir İşe mübaşeret edenlerden, dahi başkaca 
vergi alınacağı cihetle evvelce matrulı vergilerin ikinci taksiti tahsil 
olunmaz. Şu kadar ki mükellefinin terk ve tebdili sanat eylediğini T i 
caret Odasından veya tabi olduğu veyahut olacağı esnaf kâhyalığından 
veya muteber üç tacir tarafından verilecek şahadetname ve ilmühaberle 
heraher ikinci taksiti tesviye olunmıvan tezkereyi mal kalemine teslim 
ederek .birinci taksidin tesvivesini müşir vedinde bulunması lâzım-
gelen kuponu zahriye ettirmesi iktiza eder. 

Madde 16 — Sene iptidasından evvel beyannamelerini vermiş olan 
ticaretgâh sahipleri dahi müstahdeminden birinin veya bir kaçının bi
rinci veyahut ikinci taksitin tesviyesinden mukaddem t&carebgâhım terket-
tikleri halde ihbarı keyfiyetle tezkere alınmışsa iade etmeleri lâzımgelir. 
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Bu makule müstahdeminin tahsili icabetmiyen vergileri tahakkuk def
terine dâhil olmuşsa meclisi idare mazbata la riyl e kayıtları terkin olu
nur. Bu bapta taksit müddetlerinin hululünden sonra vukubulacak mü
racaat hükümsüzdür. 

Madde 1" — Tebdili mekân eden erbabı ticaret ve sanat ve hirfet 
nakletmezden evvel tezkerelerini ibraz İle işaret ettireceklerdir, îfa et-
miyenler tezkeresiz addolunur. 

Madde 18 — Temettü vergisi tezkereleri ticaret ve sanat ve hirfet 
için ruhsatı mulazammındır. Tezkeresiz ticaret ve hirfet ve sanat icra 
edenlerden iki kal resim alınır. İşbu iki kat resmi vermiyenlerin evvel
emirde kabili haciz olan emvaline bilmüracaa istifayı matlubedilir. Bu 
gibi emvali olrmyan veya mevcut emvalinin bedeli düyununa »tekabül 
edemiyenlcrin işleri hini tediyeye kadar tatil olunur. 

Madde 19 — Tezkeresiz ticaret ve sanat ve hifret edenleri tah
riren haber verenlere cezaen alınacak iki kat resmin nısfı ita olunur. 

Madde 20 — Yabancı ve gelip geçici erbabı sanat ve ticaret ve 
hirfet yalnız bir taklit vergi vereceklerdir. ıBir taksite mahsus tezkereyle 
ikinci taksit müddetinde İcrayı muamele edenlerden ikinci taksit iki 
kat İstifa kılınır. 

Madde -21 — Temettü tezkereleri yârmi paralık damga resmine 
tabidir. Tekasitin istifasına mahsus makbuz kuponlarına put ilsak olun
mazı Mükellefin tekasitin tesviye olunduğunu tezkereyle beraber mak
buz kuponlarını irae ile ispat ederler. 

Madde 22 — Temettü vergisi emvali umumîye tahsildarları vasi-
rasiyle tahsil olunur. 

Madde 23 — İşbu nizamnamenin İcrasına Maliye Nezareti me
murdur. 

N o : 1 8 4 — T e m e t t ü Vergisi Nizamnames in in Dersaadet ' ten 
m a a d a b i lûmum Vİ lâya l ı Ş a h a n e c e yerli ve ecnebi 

b i l cümle t ü c c a r ve s a n a t k â r a n h a k l a r ı n d a 
tathikına d a i r i rade i sen iye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Vilâyeti Selâsei Şahanece temettü vergisi muamelâtının daha mun
tazam bir hale ijali için Maliye Komisyonu tarafından tadil ve ıslahı 
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teklif olunan mevat hakkında Kümeli Vil'âyatı Müfrlltsi Paşadan m-
kubulan iş 'ar ve bu bapta bilmuhabere Maliye Nezaretinden alınan 
tezkere üzerine Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesinden kaleme alınan işbu 

mazbata meyane! çakeranemizde kıraat ve mütalâa ve 'Nezaret1! Müşa-
rünileyha ile tekrar muhabere olundu. Alınan tezkerei cevabiye mealinde 
bu bapta Müfettiş! Müşarünileyh île hilmuhaberr varit oaln mütalâa-

namede icrasına lüzum gösterilen bazr tadilâta nazaran ol baptaki ni
zamname lâyihasında irabeden tashihatın ifa olunduğu ve kısmı mak-tua 
tabi mükellefinden nizamnamede münderiç cetvel mucibince dahil ol
duğu sınıfın vergisi temeltüatrnırı yüzde üçünü tecavüz elliğini ispat 
edenlerin sınıfları tenzil olunması ve temettüatı setieviyesi üçüncü sı
nıftan dahi dun olduğunu ispat edenlerden üçüncü sınıfın nısfı mer
tebesinde temettü vergisi ahzedilmesi musırrane teklif edilmiş olduğu 
cihetle maktu vergileri mübeyyin cetvelin nihayetinde bu yolda bir fık
ra ilâve olunarak gerek evvelce ladilen tanzim edilen gerek bu defa 
Müfettişi Müşarünileyh ile bilmuhabere tadil ve sürh ile işaret olunan 
nizamname lâyihalarının gönderildiği ve mezkûr nizamname ahkâmının 
Dersaadet'çe ve bilûmum Vilâyatı Şahanece bilâtefrikı tebaiyyet bil
cümle tüccar ve sanaikâran haklarında tatbiki muktaz! ise de Dersaa-
det'te icrayı ticaret ve sanat ve hirfetle meşgul olanlara Şebremanetince 
esnaf tezkeresi tevziiyle temettü vergisi gibi bir resmi muayyen istifa 
edilmekte ve rüsumu mezküreniıı tadili hakkında Emaneti Müşarüniley-
haca yapılan nizamname lâyihası derdesti tetkik ve müzakere bulun
makta olup Dersaadet'çe belediyeye ait olan resmi mezkûr Temettü Ver
gisi Nizamnamesi mucibince alınacak vergi makamına kaîm olacağı ta
bu bulunduğu hey aniyle ifayı muktezası dermevan olunmuş ve siyakı 
îş'ara nazaran zİkıolunan nizamname ahkâmının tebaai ecnebiyeye de 

şamil olmadı hakkında İngiltere Müşaviri canibinden dermeyan olunan 
teklife Komisyonun diğer azayı çenebiyesi taraflarından dahi iştirak 
edildiği Müfettişi Müşarünileyhin cümlei iş'aratından bulunmuş oldu
ğuna ve mezkûr Temettü Vergisi Nizamnamesinin bazı Vilâyatı Şaha
nece (tadilâtına lüzum gösterilmekte olduğu gibi tadilen tanzim olunan 
nizamname lâyihası münderecatı dahi bittetkik icabı hal ve maslahata 
muvafık göründüğüne binaen Dersaadet'ten maada bilûmum Vilâyatı 
Şahanece yerli ve ecnebi bilcümlr tüccar ve sanatkâran haklarında tat
bik edilmek üzere muamelei muktaziyenin ifası hususunun Nezareti 
Müşarünİleyhaya havalesi ve Dâhiliye Nezaretine de malûmat itası bit-
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tezekkür sâlifülbeyan nizamname lâyihaları leffen arz ve takdim kılın
mış olmakla ol bapta ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti velİyülemir 
efendimİzindir. 

6 zilkade 1325, 28 teşrinisani 1323 

Arz tezkeresi 

Vilâyatı Se/âsei Şahanece temettü vergisi muamelâtının daha mun
tazam bir hale isalî için Rumeli Vilâyeti Müfettişi Devletlû Paşa Hazreti 
Jeninin iş 'an ve Malîye Nezareti CeÜJesinin tezkerei cevabiyesi üzerine 
Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesinden tanzim ve müzakeratı cariyeye göre 
Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil edilen mazbata melfufatİyle beraber 
arz ve takdim kılınmış olmakla münderecatı hususunda her ne veçhile 
iradei seniyeİ ha2reti hüâfetpenahi şerefmütaallik buyurulursa man-
tuku âlisi infaz edileceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı 
efendim. 

6 zilkade 1325, 28 teşrinisani 1323 

fradei seniyeyi möbelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Vükelâdan mü-
zeyyel mazbatai mâruzası ve melfuflariyle beraber manzuru âli buyu* 
rulan işbu tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei 
seniyei cenabı hilâfetpenalıi şerefmütaallik buyurulmuş ve mezkûr maz
bataya hamiş terkimiyle de tebliğ kılınmış olmakla oibapta emrü fer
man hazret! veliyülemriııdir. 

16 zilkade 1325, 8 kânunuevvel 1323 

N o : 1 8 5 — Aşar Nizamnamesinin mül tez imlerden a l ınacak 

t eminat ve kefalete ve tekasitin suret i tahsi lİyesme m ü t e 

d a i r ttievaddınm Hazinei Maliyeye ait r ü s u m a t 

hakk ında da meriyet i m u t a z a m m m 

irade i seniye 

Maliye Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyurulan 22 temmuz 

1323 tarih ve bin yüz doksan üç numaralı tezkeresi Tanzimat Dairesinde 

kıraat olundu. 
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Mealinde Aşar >\ i zam namesinin bedelâtı üşr iyenin sureti istilasına 
mütaallik ahkâmının idare ve ihalesi Hazinei Celileye ait rüsumat hak
kında dahi meriyülicra tutulmasını mutazammın ittihaz olunan kararın 
tekasitin sureti -talısiliyesine de şümulü muhtacı müzakere görüldüğüne 
ve rüsumatı saireyî iltizam edenlerin iktidarı malilerinin Aşar 'Nizam
namesi mucibince berayı teminat irae edecekleri emlâkin kıymeti nis
petinde tâyini lıu-Mi.-ıi bİttasrih şu cihetin dahi müplıemiyetten kurta
rılması muktezayı maslahattan bulunduğuna dair Adliye Nezaretiyle 
Hazinei ('elileden vııkııbıılan iş'arat ü/criııe Şûrayı Devlet Tanzimat 
Dairesince kaleme alınıp Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil olunan 
mazbatada bu haptaki evrak celp ve mütalâa olunarak aşar ihalâtında 
cari olan usule tevfikan canibi Hazineye ait rüsumat mültezimlerinin, 
taksit müddetleri kemakârı baki olmak üzere iktidarı malileri derece
sine göre itayı kefaletten müstesna tutulmaları rüsumatı mezkûre hak
kında dahi mucibi teshilât ve baisi tezyidi rağbaı olacağı muharrer ol
duğu cihetle o veçhile icrayı icabı hususuna bil istizan iradei seniyei 
cenabı hilafetpenahi şerefmütaallik buyurulmuş olduğu anlaşıldığı be
yanı âl isiyle ona güre ifayı muktezası 13 şubat 1321 (tarihli tezkerei sâ-
miyede emir ve iş'ar buyurulmuş olup Aşar Nizamnamesinin yirmi 
üçüncü maddesinde aşar mültezimlerinin uhdelerinde bulunan sükna-

lanndan ve zürram taayyüş ve idarelerine kâfi ziraat arazisinden maada 
emlâkin defatiri tahririyece olan kıymetleri hini ihaledeki alım ve satım 
fiatma göre bittetkik tenzil yahut tezyit ile tadil olunarak kuyudu tah
ririyece muamelei lâzİmc ifa olunmak üzere işbu kıymetten yüzde onun
dan maadasının iki katı olarak bir itibarı malî takdir olunup emlâki 
mezkûre bir taraftan mahcuz olmadığı halde o miktara yani elli bin 
kuruş kıymetli emlâk İrae edenlerin doksan bin kurusa kadar peylerinin 
tutulması ve hiç emlâki olmıyanlardan yahut uhdesindeki emlâk kıy
metine 'göre tâyin olunacak itibarı maliden ziyade aşar almak arzu 
edenler bulunursa fazlası İçin onlardan diğer kefil alınması ve kırk 
ikinci maddesinde her taksitin vakti tediyesi mensubolduğu şehrin ip
tidasında duhul edip defaten yahut ceste ceste şehri mezkûr nihayetine 
kadar bİlâ, faiz ve ondan sonra her kaç gün mürur ederse gayei müddeti 
taksitten itibaren nıaa faîz İfası ve mültezimlerin hem tekasitten hem de 
eyyamı mütaahhire faizinden deyinleri bulunduğu halde teslimatı va
kıalarının resul mal ir» edasına kadar tekasite mahsubiyle badehu faizin 
istihsali ve mültezimlerin ve kefillerinin iadei teminatı mutlaka faizin
den kalan borçlarının dahi tamamen istihsaline men ut olarak bir taksit 
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mensuboîduğu şehrin gayesine kadar tediye olunmadığı ve ası] deyin 
senedi mukavelât muharriri tarafından, musaddak olduğu halde bir kıta 
hacizname tanzim ve bidayet mahkemesi reisinin kararı üzerine muka
velât muharriri vasıtasiyle mültezim veya kefiline yahut her ikisine 
başka başka derhal tebliğ ve emvali nıenkulesi haciz ve tevkifle taksiri 
mezkûr tarihi tebliğden itibaren on gün zarfında tediye olunmazsa reis 
tarafından verilerek emir üzerine mezkûr taksit maa faiz icra memuru 
marifetiyle İcra Kanununa tevfikan evvelemirde nİzamen füruhtu mü-
caz olan emvali menkule ve kifayet etmezse kezalik füruhtu mticaz olan 
emvali gayrimenknlesiyle aşar malından mevcut zahire bil beyi tahsilli 
Jâzımgefeceğİ muharrer olup iş'arı sabıktan Hazinenin maksadı da 
ihale suretiyle istifa edilmekte olan rüsumatın tıpkı 'aşar gibi Devletin 
bir varidatı olmak hasebiyle buna karşı alınacak teminat ve kefaletin 
ve tekasitin sureti tahsiliyesinin mevaddı mezkûrenfn tâvin eylediği 
usu) ve şeraite göre istihsal ve icrası hususunun karar altına alınması 
olduğu halde mazfeatai müzeyyelede yalnız *âşar ihalâtmda cari usule 
tevfikan canibi Hazineye ait bulunan rüsumat mültezimlerinin tekasit 
müddetleri kemakân baki olmak üzere iktidarı malileri derecesine göre 
itayı kefaletten müstesna tutulmaları» denilerek zatı madde hali müp-
hemiyette kalmış olduğuna ve mevaddı mezkûre ahkâmının rüsumata da 
tatbiki mucibi -teshilât olmakla beraber rağbeiı tezyit ve hukuku Ha
zineyi temin edeceğine binaen tekasit müddetler! baki olmak Ü2ere rü
sumat hakkında da Aşar Nizamnamesinin salifüzzikir yirmi üçüncü ve 
kırk ikinci maddeleri ahkâmının meryeti tatbiki hakkında iradei senİyei 
hazreti hilafetpenahinin istihsali lüzumu gösterilmiş ve sureti iş 'ar mu-
vafıkı maslahat bulunmuş olmakla bİIistizan İradei seniyei hazreti hi-
lâfetpenahi şerefmütaaHik buyurulduğu halde mfazı matıtuku mümfinin 
Adliye ve Maliye Nezaretlerine havalesi tezekkür kılındı ol bapta emrii 
ferman hazreti menlehülfemrindir 

22 zilkade 132$, U Mnurmev^l J323 

Meclisi MaJısusu Vükelâ Mazbatası 

jŞûrayı Devlet Maliye Dairesinin meyanei bendegânemizde kıraat 
olunan işbu mazbatasında beyan ve esbabı izah olunduğu veçhile Aşar 
Nizamnamesinin mültezimlerden alınacak teminat ve kefalete dair olan 
virmi üçüncü maddesiyle iadei teminat ve kefalete ve tekasitin suveri 
tehsiliyesine ait bu Itırı an kırk ikinci maddeleri ahkâmının tekasit müd
detleri baki olmak üzere idare ve ihalesi 'HazİTiei Celi!eve ait olan rü-
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sumat hakkında dahi mer'i 'tutulması münasip ve temini hukuku Ha
zineyi mucip bulunmuş olduğundan ona göre ifayı muamele olunma
sının Adliye ve Maliye Nezaretlerine iş'arı tezekkür kılınmakla olbapta 
ve kalıbei ahvalde emrü ferman hazreti velüyülemir efendiırnizindir. 

/ zilhicce. 1325, 23 kânunuevvel J323 

Arz tezkeresi 

Asar Nizamnamesinin mültezimlerden alınacak teminat ve kefalete 
dair mevaddı mahsusasının Hazinei Celileye ait rüsumat hakkında dahi 
mer'i tululması hakkında Şûrayı Devlet Maliye Dairesinin Meclisi Mah
susu Vükelâdan müzeyyel mazbatası leffen arz ve takdim kılınmış ol
makla münderecatı hakkında her ne veçhile emrü fermanı hümayunu 
hazreti lıilâfetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulursa hükmü celili in
faz edileceği beyaniyle tezkerei seıtaveri terkim kılındı efendim. 

1 zilhicce 1325, 23 kânunuevvel 1323 

Iradci seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfufiyle manzuru âli buyurulan işbu tez
kerei sâmîyeİ sadaretpenabilerİ üzerine mucibince iradei senİyei cenahı 
lıilâfetpenahi şcrefmülaallik buyurulmuş olmakla olbapta emrü ferman 
hazreti velİyülemrindir. 

20 zilhicce 1325, 11 kânunusani 1323 

N o : 1 8 6 — K ü m e l i Vi lâyat ı Şahanes inde Selanik ve M a n a s t ı r 
ve K o e o v a ve Serez ve h u d u d u Y u n a n î y e m ı n t a k a l a n t a r a f ı n d a n 
eşkıyayı m e v c u d c n î n tedip ve tenki lât ı için nıÜtlehiden ta tb ik 

ve ifa k ı l m a c u k t a r a m a h a r e k e t i n i n sure t i i cras ı 
h a k k ı n d a T a l i m a t 

23 zilhicce 1325, 14 kânunusani 1323 

(Madde 1 — Her vilâyet dâhilinde nerelerde ne cinsten eşkıya çe
tesi mevcut olup kaçar kişiden mürekkep bulunduklarına dair Rumeli 
Vilâyatı Şahanesi Müfettİşliğince tanzim kılınıp birer sureti valilere ve 
üçüncü Orduyu Hümayun Müşiriyet Vekâletine ita ve irsal edilen üç 
kıta cetvelin .suretleri bu bapta bilûmum mmtaka ve müfrezelerce ma-
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iûmat basıl olmak üzere Vekâleti Müşarünileyhadan mıntaka kuman
danlıklarına ve mezkûr kumandanlıklar tarafından dahi ikinci dere
cedeki mıntaka kumandanlıklarına ve onlardan dahi diğer mevaki ve 
müfrezeler kumandanlıklarına tebliğ edilecektir. 

Madde 2 --> Maddei sabıkada beyan edilen tebligatın icrasını mü-
taakıp defterde esamisi ve mahalli cevelânları muharrer bulunan çete 
reisi ve efradının derdesti için ciheti askeriye ile mahallî memurini 
Hükümeti taraflarından icabedeceği kadar kuvvei askeriye ve memu
rini zabıta tahsis kılınıp esir rayı merkume köylerinde' ve dolaştıkları 
bildirilen mahallerde hafiyen taharri ve derdest edilecek ve şu suretle 
elde edilenler Hükümeti mahalliyeye teslim olunacakları gibi tutula-
mıyanlarm dahi mevaddı âti yede beyan edildiği surette icra kılınacak 
tarama hareketiyle istisal olunacaktır. 

Madde 3 — Orduyu Hümayun Müşiri yet Vekâletiyle mıntaka ku
mandanları arasında biletraf muhabere edilerek bihakkın tedipleri ve 
vücutlarının İmhası elzem olan çetelerin müttehiden takipleriyle behe
mehal elegeçirilmelerini kâfil olacak veçhile bir tarama hareketinin 
sureti icracı kararlaştırılacaktır. 

Madde % — İcra edilecek işbu muhabere ile takrir olunacak sureti 
hareket ve harekete mübaşeret tarihi fevkalâde mahrem tutularak bu 
bapta eşirraca malûmat alınmasına meydan verilmİyecektir. 

Madde 5 — Sinini sabıkada mıntakalar tarafından mültehiden icra 
edilen ve ciddî ve müsmir neticeler veren tarama hareketlerinde olduğu 
üzere bu kere de iki mıntaka hududunda bulunan ve eşkıya güzergâh 
ve cevelângâhı olan mevaki ve civar mmtakaları müfrezelerinin 
iştirakiyle ve takibi eşkıya hakkında evvelce tanzim olunup mazharı 
tasvibi Hümayunu cenabı hilâfetpenahi bulunan Takibi Eşkıya Talima
tına tevfikan mütaaddit müfrezeler tarafından sarılarak her taşın dibi 
aranırcasına taharri edileceği gibi mmtakalar dâhilinde bulunan bu 
misilli! mahaller dahi o mmtakaya mensup müfrezeler tarafından ke-
zalik ol veçhile payet müdekkikame surette aranacak mevcut eşirra be-
hemahal elede edilecektir. 

Madde 6 — Gerek «iki mıntaka tarafından müttehiden ve gerek 
bir mıntaka dâhilinde müfrezeler tarafından müştereken icra edilecek 
taharri ve tak-İp hareketleri behemehal bir hüsnü netice verecek surette 
ittihaz ve icra kılınacağından gece karanlığı ve civarda orman bulun
ması gibi mazeret serdiyle eşkıyanın firarlarına meydan verilmiyecek 
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ve şayet bu gibi bir hal vâki olursa icra edilen hareket mıntaka kuman

danlığı ve Müşiriyet Vekâleti tarafından tetkik ve firara meydan, ve

renler izhar edilerek balâda zikrolunan talimatta beyan kılındığı üzere 

müsebbipler kanunen müstahak oldukları cezaya duçar edileceklerdir. 

Madde 7 İcra edilecek işbu tarama hareketinin muttaridim ve 

muntazaman ifasına Müşiriyet Vekâletiyle mıntaka kumandanları ne

zaret edecekleri gibi harekte iştirak eden müfrezelere menatıkı hususiye 

kumandanları bilfiil kumanda edeceklerdir. 

Madde 8 — İşbu taharri ve takip hareketinde bulunacak müfre

zelere alelûsul polis ve jandarma ve komiser ve zabit ve efradı ve ica

bında ahaliden kılavuz dahi terfik olunacaktır . 

•Madde) 9 — Menatıkı hususiye kumandanları kendi mıntakaları 

dairesini o mıntaka dâhilinde eşkıya çetesi kalmadığına nefsince ka

naat hâsıl oluncıya kadar tarama suretiyle talıarriyata devanı edilecektir. 

Madde 10 — Vilâvatı Şahane devairi şu surt.tle levsi vücudu eş

kıyadan kamilen ve tamamen tatlı ir edildikten sonra eşkıya gerizgâhı 

olan mahallerde fevkessabık takayyüdat icrasiyle hariçten eşirranın du

hulüne meydan verilmiyeceği gibi şimdiye kadar hudus eden vekayi 

delaletiyle hangi kura ahalisinin vağma ve şekavete meyilleri olduğu 

anlaşılmış olacağından bu gibi katiyeler dahi sıkı bir tarassudu daimî 

altında tutulacaklardır. 

Madde lıl - Ciheti askeriyece yapılacak işbu tarama hareketinin 

teshili icrası için mahallî mülkiye ve zabıta memurları dahi icabeden 

muaveneti deriğ eimiyecekler ve aksi halde duçarı mesuliyet olacak

lardır. [Memurini mülkiye ve zabıta tarafından muaveneti muktaziye 

ifa ve müştereken hareket edilmek üzere mıntaka kumandanları icra 

edilecek harekâttan vilâyet valileriyle elviye mutasarrıflarına vaktü za-

maniyle-malûmat vermeleri lâzımdır. Vazifelerini hüsnü ifa ile yarar

lıkları görülecekler mazhan mükâfat olacaklardır.] 

Madde 12 — İcra kılınan harekât netayici hakkında her mıntaka 
kumandanı alelûsul Makamı Vâlâyı Seraskeriye ve Orduyu Hümayun 
Müşiriyet Vekâletine ve Müfettişi Umumiliğe ve Komisyonu Askerîye 
itayı malûmat edeceklerdir. 
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N o : 187 — Tahrir ve tadili umumisi icra kılınacak mahaller 
hakkında Talimat 

29 zilhicce 1325, 20 kânunusani 1323 

Madde 1 • Tahrir ve tadili umumî muamelâtını takip ve teftiş 
eylemek üzere her vilâyet için erbabı haysiyet ve istikametten Hazinei 
Celilece bir müfettiş intihabolunarak bİlistizan şerefsâdır olacak iradei 
senİyeİ hazreti hilâfetpenahi üzerine memuriyeti icra olunacaktır. 

Madde 2 — Tahrir ve tadil muamelâtının icrası için mahallerİnce 
tâyini icabeden memurin ve ketebe ve messahların erbabı ehliyet ve 
istikametten olmak üzere müfettiş ve defterdar ve vergi müdürü tara
fından tercümei hal evrakı badettetkik İntihabolunarak tasdiki memu
riyetleri Hazinei Celileye iş'ar edilecektir. 

Madde 3 — Her fırkai tahririyenin refakatine biri Hükümet ve 
diğeri bedeli tarafından müntehabolmak ve tahmin muamelâtına vu
kuf ve malûmatı tammesi bulunmak üzere müstakim ve muktedir as
habı haysiyetten multallef .iki muhammin 'Hükümeti mahalliyece tâyin 
kılınacaktır. 

Madde 4 — Tahrir ve tadili umumisi İcra kılınacak yerlerde em
lâk ve arazinin senedatı tasarruf iyesi görülerek tarih ve numarasiyle 
vakıf veya mülk olduğu defatiri tahririyeye kaydedilmek lazimeden 
olduğundan tahrir ve tadile mübaşeret olunmadan evvel keyfiyet ahalice 
malûm olarak senedatı tasarrufiye ve evrakı saiıei resmiye tehie ve 
ibraz olunması lüzumu Hükümeti mahalliyece ve vilâyet gazetesiyle 
ilân olunmakla beraber şehir ve kasabat ve kura heyeti ihtiyariyesine de 
ha varaka tebliğ olunacaktır. 

Madde 5 — Her fırkanın yevmî ameliyatı ne miktara baliğ olursa 
el defterinin zirine şu kadar emlâk ve arazinin tahrir ve bunlara şu 
kadar kuruş kıymet vazı ve takdir edildiği kayıt ve işaret olunarak 
fırka memurlarİyle heyeti tahminiye tarafından mühürlenecektir. 

Madde 6 - - Tadil i umumisi icra olunacak yerlerde mahalle ve 
cadde ve sokakların kuyudu alîka İle icrayı tatbikatında suhulet olmak 
üzere mümkün olduğu kadar evvelki tahrire göre tertibolunacaktır. 

Madde 7 — Tahrir ve tadili umumisi icra edilecek mahallerdeki 
bilcümle emlâk ve araziyi septi defter ve takdiri kıyem muamelâtını 
İfa için mahallât ve kura heyeti ihtiyariyesi memurini tahririyeye iraeye 
ve ashabını ihbara mecbur olacaktır. 
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Madde 8 — Emlâk ve arazinin kıymetleri muhamminler tarafın
dan kemali adil ve hakkaniyete tevfikan takdir ve tâyin olunacaktır. 
Takdiri kıymet semt ve mevki itibariyle iskelelerle demiryolu mevki
lerine civar ve. ticaretgâh ve unemerri umumî olan şerefli caddelerde 
kâîn hane ve mağaza ve dükkân ve depo ve gazino ve han. ve apartıman 
ve sairerıin binasiyle arsanın miktarı zirai Ve sathı ve tarzı inşası ve 
binanın eski \eya yeni olması muvazaadan salim olduğuna kanaat hâsıl 
olan alım ve <atım fiatı nazarı dikkate alınacak ve akaralın. senevi ge
tirdiği bedeli icardan tamirat ve sigorta ve masarifi saireye mukabil 
kagirde, yüzde yirmi ve ahşapla yüzde yirmi beş nispetinde tenzil edil
mek suretiyle tahakkuk edecek iradı .-afisi neye baliğ olurca mevkiinin 
şerefine gör:- kagir olanların haddi a^gar olarak on iki ve haddi âzam 
olmak üzere on yedi ve ahşap ohmlarıu haddi asgsr olarak sekiz ve 
haddi gaye olmak üzere on iki seneliği itibar edilerek ona göre kıymet 
vaz'ohrnacak ve araziden icareye verilenler kıymetinin nihayet on se
neliğine kadar icarei seneviyelerine ve İcareye verilmiyenler kıymetinin 
değerine ve emsaline göre takdir edilecektir. 

Madde 9 — Emlâk ve araziye kasden değerinden yüzde yirmi nis
petinden daha dun veya fazla kıymet takdir ettiği ashabının veya me
murini aidesinm itirazari üzerine bilâhara İstinaf Komisyonivle meclisi 
idarece cereyan edecek tetkikat üzerine takarrür eden kıymetle anla
şılan muhamminler tahtı mesuliyete alınacaktır. 

Madde 10 — Emlâk ve araziye kıymet takdirini müıtaakıp imlâ 
olunacak ihbarnameler sahibi mülke ve sahibi mülk taşrada ise vekili
ne ve matuh ve sabi ve mecnun olanların vasilerine verilmek üzere ta
rih vaz'iyle heyeti ihtiyariyeye teslim ve koçanı tabiim veya imza ettiri
lecek tir. 

Madde 11 — Kıyemi mevzuanm fahişliğini iddia eden ashabı 
emlâkin ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
delâil iradiyle ve ihbarnamenin raptiyle verecekleri arzuhaller ve dun 
takdir edilmiş olan kıymetler için de bidayeten fırka memuru tarafın
dan mahallî vergi idaresine ita olunacak beyannamenin raptiyle veya 
doğrudan doğruya vilâyette vergi müdürü ve livada vergi memuru ve 
kazada mal müdür muavini tarafından tanzim olunacak müzekkereler 
Hükümeti mahalliyeye ita edilecek ve tetkiki için istinaf Komisyonuna 
havale olunacaktır, işbu komisyonlar meclisi idare âzasından bir zatın 
riyaseti tahtında olmak üzere belediye ve ticaret odasından birer âza 
ile vilâyetlerde vergi müdüründen ve livalarda vergi memurundan ve 
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Jcazalarda mal müdür muavinlerinden mürekkep olmak üzere teşkil 
edilecek ve belediye ve ticaret odası olmıyan mahallerde buralardan 
alınacak azanın yerine muteberanı ahaliden iki zat tâyin olunacaktır. 

Madde 12 — İhbarnamenin tebliği tarihinden on beş gün sonra 
vukubulacak itiraza! hükümsüz addolunacaktır. 

Madde 13 — İtiraz olunan emlâkin kıymetleri hakkında icabeden 
tetkikatı ifa eylemek üzere İstinaf Komisyonunun refakatinde biri Hü
kümet ve diğeri beledî namına müntahap ve evsafı matlubevi haiz mu-
hallef iki muhammin istihdam edilecektir. 

Madde 14 — Bida yeten takdir olunup ashabı veya memurini aidesi 
tarafından itiraz edilen kıymetler istinaf Komisyonlarınca itirazname-
nin tebliği tarihinden itibaren on beş gün zarfında tetkik olunarak 
muhamminlerin takdir ettikleri kıymetler muvafık olduğu halde tasdik 
değilse komisyon maiyetinde müstahdem muhamminler marifetiyle 
tetkikatı lâzime ifa ve kıymeti hakikiye tâyin olunacak ve komisyonlar 
tarafından verilen kararlar vergi kalemlerine tevdi olunduğu tarihten 
itibaren on beş gün zarhnda ihbarname ile tekrar sahibi mülke tebliğ 
edilecektir. 

Madde 15 — İstinafen takarrür eden kıymetlere sahibi veyahut 
memurini aidesi tarafından on beş gün zarfında tekrar itiraz edilirse 
meclisi idarece müddeti nizamiyesi olan on beş gün zarfında tetkikatı 
lâzime icrasiyle adalet dairesinde kararı katileri icra kılınacaktır. 

Madde 16 — Esnayı tahrirde müslim ve gayrimüslim nüfusu zü-
kûru mevcude tahrir fırkaları tarafından septi defter edilecektir. 

Madde 17 — Tahrir edilen nüfusu zükûr meyanında erbabı sanat 
ve ticaret sınıf sınıf defatiri mahsusuna kayıt ve imlâ edilerek bun
lara Temettü Vergisi ü\*İ2amnaraei cedidi mucibince temettüat vergisi 
tâyin ve takdir edilecektir. 

Madde 18 — Tahrir ve fadil sırasında emlâk ve arazi ve nüfusu 
zükûrun kamilen septi defter olunduğu mahal lat ve kura heyeti ihti
yar iyesi tarafından defatiri tahririyenin zeyillerine işaretle tahtim ve 
tasdik olunacaktır. 

Madde 19 — Esnayı tahrir ve tadilde sahibi hazırı namına senet 
ibraz olunamıyan ve evvelce tarafeyn senediyle alınıp satılmış olan 
emlâk ve arazinin sureti resmİyede ferağ ve intikal muamelâtı icra olu
narak senedi iHakaniye raptolunmak üzere mahalle ve kariye üzerine 
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defterleri tanzim ve bilâtehir Defterhakanî idarelerine ha müzekkere 
İta olunacaktır. 

Madde 20 - Bir kazanın hitamı tahririni mütaakıp alelûsul icab-
eden mizan cetveli tanzim ve meclisi idarece badettastik her mucibi 
tahrir mürettebatın istifası için kararı mahsus isihsaî olunmak üzere 
hilâ tehir Hazinei Celileye gönderilecek ve bir kazanın tahriri icra ve 
ikmal olunduktan sonra Hazinei Cefileden alınacak mezuniyet üzerine 
diğer kazanın tahririne mübaşeret olunacaktır. 

Madde 21 - Müfettişler tadilâtı umumiye muamelâtının nizam ve 
usulü dairelinde cereyan ettirilmesi vazifesiyle mükellef olduklarından 
daire i teftişleri dâhilinde bulunan kasaba ve kura tahririnde fırkaları 
devrederek harakâtlarmı daima nazarı tetkik ve teftiş ile muamelâtı 
tahririyeııîn nizamı dairesinde selâmet ve intizamı cereyanına dikkat 
ve itina eyliyecektir. 

Madde 22 — Gerek lieclittetkik İstinaf Komisyonlarına ve gerek 
tasdik olunmak üzere İdare meclislerine tevdi olunacak evrakı itirariye 
üzerine komisyonlar ve meclisi idarelerden verilecek kararlarda hu
kuku Hazine ve ahalinin mütesaviyen muhafaza olunup olunmadığı ve 
evrakı itiraziyenin on dördüncü ve on beşinci maddeler hükmüne tev
fikan müddeti nizamiyesinde tetkik edilip edilmediği müfettişler tara-
undan tahkik ve teftiş edilecek ve verilen kararlar yolsuz olduğu ve 
müddeti nizamiyesinin tecavüz ettirildiğini gördüğü halde müsebbip
lerin tahtı mesuliyete alınmalarını "ve muvafık olmıyan kararın tashi
hini ve muamelâtın Lehir ettirilmemesini Hükümeti mahalliyeden taleb-
edecek ve semere göremediği takdirde doğrudan doğruya Hazineye iş'örı 
keyfiyet eyliyecektir. 

Madde 2?> Fırkai tahririye heyetinden vazifesini suiistimal eden 
veyahut ifayı vazife emrinde betaat ve rehaveti görülenlerin müfettiş 
tarafından hemen azil ve tebdiliyle yerlerine defterdarı vilâyet ve vergî 
müdürü marifeiteriyle erbabı iktidardan diğerleri bit intihap canibi vi-
lâye;ten Hazinei Celileye İş'ar olunacaktır. 

Madde 24 - Muamelâtı tahririyenin sureti cereyanına dair müfet
tişler tarafından Hazinei Celileye peyderpey malûmat ita olunacağı 
gibi icabeden mevad hakkında da Hazinei Celileden istizahı muamele 
edilecektir. 

Madde 2ü — Tahrir ve vergi muamelâtını rüyet ve İfa ile mükel
lef bulunan vilâyet vergi müdürleriyle liva vergi memurları ve kazalar 
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mal müdür muavinleri tadilâtı umumiyenin sürati cereyanı zımnında 
kayıt çıkarmakta ve tahrire mütaallik sair hususatta fırka memurlarına 
muaveneti kâmile icrasına mecbur olmakla beraber sureti cereyanı 
muamelede bir gûna sehiv ve hata vukuunu gördüklerin de derhal mü
fettişe ihbarı keyfiyetle tashihi muamele edecek ve hilafı harekette bu
lunanlar mesul olacaktır. 

'Madde 26 - - Tahrir ve tadili umumî muamelâtı mühİmmesinin 
hüsnü cereyanına Hukümatı mahalliyece nezareti kâmile icra olunacağı 
gibi gerek müfettişin ve gerek memurini tahririyenin vazifelerine mü
taallik hu susat için vukubulacak müracaatları da nazarı dikkate alınarak 
İter veçhile muavenet ve teshilât icra kılınacaktır. 

Madde 27 — işbu talimat hükmünün temadii icrasına Maliye Ne
zareti memurdur. 

N o : 1 8 8 — A d a n a Vilâyeti dâhi l inde Seyhan ve Ceyhan neh ir l er i 
mecralarının bittanzim m ü m k ü n olan mahal l er in in m e r a k i n i 
aağire i b a h r i y e işl iyecek hale i frağı ve sedler ve bent ler ve cet
vel ler ve sa i r rnüessesatı s ınaiye inşası ve ikt iza eden s o n d a j 
amel iyat ın ın icras ı ve c ivarda bulunan batakl ık lar ın kurutu l -
mas iy le i cabeden mahal l er in İskası İçin Icabeden keşfiyat ve 

a m e l i y a t m suveri icraiyeaine da ir T a l i m a t 

29 zilhicce 1325, 20 kânunusani 1323 
Madde 1 — Balâda beyan olunan keafiyat ve ameliyatın icrası 

zımnında dört sene müddet bayın kılınmış ve masarifi muktaziyesi için 
Ziraat Bankasının sermayesiyle fazlai temettüatındau senevi ellişer bin 
l i ra verilmek üzere dört sene için iki yüz bin lira tahsis kıhnauşüe, 

Madde 2 — Keşfiyat ve ameliyatı mezkûrenin icrasına- muktazi 
plân ve profil ve projeler i le ol baptaki keşfiyatı katiye harita ve ke
ş i f namelerinin tanzimi zımnında erbabı iktidar ve tecrübeden şimdilik 
bir başmühendisle iki nefer fen memuru intihap ve tâyin ve izam kı
lınacak ve İlerde lüzum görünürse İcabı kadar fen memuru tâyin ve Av* 
rupa'dan bir mütehassıs mühendis celbedilecektir-

Madde 3 — Tahsisatı mezkûjreden, tesviye, ̂ olunmak .üzere başmü' 
hendise şehri dört bin ve iki nefer fen memurlarına ttçer bin kürua 
maaş ve her birine nizamı dairesinde Adana'ya kad*Y «harcırah .ve ıgeat/-
güzar ve saire masarifi için başkaca şehrî beş yüz kuruş verilecek ve 

T, 1 C. 8 F. 52 
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istihdam olunacak amele ücretleri ve levazımı kırtasiye ve saire için 
dahi üçü tarafından evrakı müsbitesiyle hesap verilmek üzere şehrî üç 
bin kuruş müteferrika ve alât ve edevatı fenmiye mubayaası için bir 
defaya mahsusen on beş bin kuruş tahsis olunacak ve ledeliktiza sondaj 
aletiyle teferruatının başkaca mubayaasiyle esmanı tahsisatı mezkûreden 
tesviye kılınacaktır. 

Madde 4 — İkinci maddede beyan olunan keşfiyatı katiye hari
taları memurini mumaileyhim marif erleriyle nihayet bir sene zarfında 
tanzim ve Ticaret ve Nafıa 'Nezareti Celilesi Heyeti Fenniyesince tetkik 
olunarak ya haliyle veya icabeden tadilâtın icrasiyle tasdik edildikten 
sonra ameliyata esas ittihaz olunacaktır. 

Madde 5 — Heyeti fenniye keşfiyatı katiyeye iptidar ettiği tarihten 
itibaren her ayda bir yapılan keşfiyatın derecatını mübeyyin mufassal 

bir rapor tanzim ve müştereken tahtim ederek Ticaret ve Nafıa Neza
retine irsal edecektir. 

Madde 6 — Heyeti fenniye Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin tanzimi 
mecarisini ve bataklıklarını kurutulmasını ve arazinin sureti İskasını 
irae eder on binde b i r mikyasında bir haritai umumiye ile tul i t ibariyle 
beş binde bir ve irtifa itibariyle beş yüzde bir mikyasında maktaı tulâne 
ve sed ve bentler ve cedavil gibi imalâtı sınaiyeİ saire ile tmebaniyi 
ve ameliyatı mühim olan mevakı İle cetveller mekatunı ve sair bi lcümle 
tafsilât ve teferruat plânlarını iki yüzde bir mikyasında tanzim edecek 
ve bahusus enharı mezkûrenin mevasimi muhtelİfedekİ tesviyelerini tet
kik ve sarfiyatı mîyahiye!erini ve açılacak İska cetvelleri derecatiyle 
meyillerini bunlardan cereyan ettirilecek miyahın mekadirini sureti 
katiyede ıtâyin eyliyecek ve yapılacak imalâtı smaiyenin envaiyle ha
cimlerini ve yapılacak hafriyat ve ameliyatı türabiyenİn ve teybis ve 
iska ameliyatı için istimaline lüzum görülecek kapak ve sifon ve emsali 
alâtı hususiyenin ve esnayı ameliyatta kullanılması lâzımgelen araba 
ve kazma ve kürek gibi edevatın nevi ve miktarını ve bunların mahallî 
rayicine göre kaç kuruş masrafla mubayaa ve tedarik olunabileceğini 
mübeyyin muvazzah bir keşifname tanzim eyliyecek ve sureti meşruha 
dairesinde tanzim olunacak harita ve plân ve makatı ve evrakı fenniyeİ 
saire ile keşifname yapılacak ameliyata esas ittihaz olunacaktır. 

Madde % — Keşfiyatı katiye haritalariyle evrakı fenniyeİ saire 
ve keşifname Ticaret ve Nafıa (Nezareti Heyeti Fenniyesince tasdik olun
duktan sonra evrakı merkûre muhteviyatına tevfikan üç sene müddet 
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zarfında İkmal edilmek şartiyle lâzımgelen inşaat ve hafriyat ve ame
liyatı saireye aptidar edilecek ve ameliyatı mezkûrenin, su veri icraiyesi 
hakkında ayrıca bir talimat tanzim kılınacaktır. 

Madde 8 — Ameliyata mübaşeret zamanı hulul ettikte heyeti fen-
niyei mevcude ile Dersaadet'ten mukte'dir ve mütemen bir muhasibi me
sul tâyin olunarak ondan ve meclisi idarei vilâyet ve dairei belediye 
âzasından ve mütemen birer zattan ve mahallî Ziraat Bankası memu
rundan mürekkeben bir komisyon teşkiliyle vukubulacak sarfiyat bu 
komisyon marifetiyle Nezareti TVIüşarünileyhamn teftişatı daİmesi al
tında icra olunacak ve her ay Nezareti Müşarümleyhaya hesap ita edi
lecektir. Ve ledelİcap Nezareti Muşarünileyhaca tahsisatı fenniyesînden 
harcırah itasiyle arasıra mahsusen müfettişler dahi izam kılınacaktır. 

Madde 9 —1 Tathirat ve ameliyatın ikmalinde meydana çıkacak 
arazinin bir kısmına o vakit bilistizan şerefsudur buyurulacak iradei 
seniyei hazreti hilâfetpenahi mantuku âlisine tevfikan esasen ziraatle 
melûf olan muhacirini islâmiye ile seyyar halinde bulunan aşair iskânı 
olunacak ve bir kısmı ecanibin ve eşhası m-uzırranın temellük ve tavat
tun etmelerine meydan verilmemek üzere münhasıran civarındaki yerli 
zürra ve ahaliden ve tebaai Devleti Aliyeden ve Hükümeti Seniyece 
tensîbedilecek taliplere takayyüdatı mahsusa ve kararlaştırılacak bede-
lâtı münasdbe ile parça parça satılacak ve bunun esmanı mezkûr ban
kaca varidatı saireye kanştırı lmayıp ayrıca teruniye edilecek ve satı
lacak araziden hâsıl olacak ımebaliğ sarfedileoek paraya tekabül edin-
ciye değin yapılacak sed ve bent ve cetvellerden istifade edecek ashabı 
araziden ahalimin istifadesini tahdit etmiyecek surette bir ücreti mü
nasibe istîfa olunacak ve sarfolunacak para tamamen istihsal olun
duktan sonra ücreti mezkûre yalnız müessesatı mephusunanhanın hüs
nühalde muhafazası için icrası tabii olan tamiratı âtiye ve daime ma» 
sarifdne ve istihdam edilecek bir kaç memurun maaşına kifayet edecek 
bir dereceye tenzil kılınacaktır. 

Madde 10 — Hitamı ameliyatta hâsıl olacak arazinin sureti tak
sim ve füruhtu ve kıymetinin ve vücuda getirilecek tesisattan İstifade 
edecek ahaliden alınacak ücret miktarının tâyini hakkında ayrıca b i r 
talimat kaleme alınacaktır. 

Madde i l i — Memurini fermiyenin keşfiyat için ıgeştigüzarl arının 
temini zımnında vilâyetçe yanlarına jandarma terfik ve sair umuru 
memurelerince vâki alacak müraacatları teshtil kılınacaktrr. 



Maada 12 İşbu talimatın icrayı ahkâmına Ticaret ve Nafıa Ne
zareti memurdur. 

• 
N o : 1 8 9 — 1 8 reb iyü lâh ır 1 3 2 3 tarihl i Aşar N izamnames in in 

5 1 inci m a d d e i muadde les i 

7 muharrem 1326, 28 kânunusani 1323 

'Mültezimin ve küfelâ ve kura ahalisinden alınacak senedat meclisi 
idarei kazaca görülerek usul ve nizamına muvafakati anlaşıldıktan sonra 
senetlerin miktariyle ait olduğu mahal ve mültezimin ve kefilinin esa
misini mübeyyin bir defteri tanzim olunarak bu defter senedatı mez-
kûre ile birlikte ve memurini maliyej mahalliyenin mesuliyeti altında 
kazada hıfız ve mezkûr defterin meclisi idarei kazadan musaddak bir 
nüshası livaca dahi kayıt ille malûmat olmak üzere livaya irsal olu
nacaktır. 'Kaza kaymakam ve mal müdürleri defteri mezkûrun liva mu
hasebeciliğine vusulünü tahriratı resmiye İle ispat etmedikçe bu bapta 
beri\İİzzitnme addolunmıyacakhr. Bedeli iltizamı tekasitİ muayyene-
sinde veyahut taksit zamanından sonra maa faiz tediye etmiş olan mül
tezimin ve ahalii kuranın senetleri taraflarından vâki olacak istida 
üzerine kaza mal kalemlerinee tetkikatı lâzime ifa olunduktan sonra 
kevfivet zahırlanna ve kayıtlarına şerh verilerek ashabına iade ve liva 
muhasebeciliğine malûmat ita kılınacaktır. 

N o : 1 9 0 — B a h r i Sefi lten m ü r u r edecek sefainiıı m u a m e l â t ı 
s ıhhiyesine m ü t e d a i r 2 7 z i lkade 1 3 1 0 tarihl i n i z a m n a m e n i n 

B a h r i Siyah B o ğ a z ı n a ge lerek sefaİne d e teşmili 
h a k k ı n d a iradei sen iye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 
Bahri -Sefitten gelip Kalei Sultaniye'de tevakkuf etmek istemiyen 

sefain hakkındaki nizamnamenin Karadeniz'den Bahri Siyah boğazına 
gelecek sefaine de teşmili meclisi kemteranemizce tanzim ve takdim 
olunan mazbatada arz ve istizan olunmuş idüğinden ve tekidi havi ma
kamı Sadaretin tezkeresi manzuru âli buyurularak yolcu çıkarılmak 
yahut evrak ve eşyayı muzırra ve gümrüklere ait kaçak eşya nakil ve 
ihraç edilmek gibi ahval vukubulmamak ve boğazlara ait İnzibat ve 



m 
memnuiyete asla halel j r a s edilememek ve muayenei sıhhiye için me
murini aidesinin rükûböyle sefaini mezkûreye gidecek istimbotlarda 
rüsumat ve zabıtadan birer memur bulundurulmak ve Bahri Sefit ci
hetinde dahi tatbik olunmak üzere keyfiyetin müzakeresiyle neticesinin, 
arzı şerefsünuh ve sudur buyurulan emrü fermanı hümayunu cenabı 
hilâfetıpenahi muktezayı münifinden bulunduğunu mübelliğ tezkerei 
hususiye meyanei ab id a nemizde kıraat edildi. Mazbatai mütekaddimei 
kemteranemizde arz ve istizan olunduğu veçhile Bahri Sefk' ten gelip 
Kalei Sultaniye'de tevakkuf etmek İstemiyen sefain hakkında mer'i olan 
nizamname mucibince tahsis olunan istimbotla o misillû sefain üzerine 
varılarak muamelei sıhhiye ifa edilmekte ve istimbot derununda hır 
memuru mahsus dahi bulundurulmakta olup Bahri Siyah boğazında 
ise tulûu şemsten guruba kadar kılâı şahane tarafından mürurlarına 
müsaade olunan sefain Kavak pişgâhında bittevakkuf kaptanı yahut 
zâbitanından biri sandal ile karaya çıkarak ve muamelei sıhhiyeyi ba-
delifa avdet ederek gerek zaman izaasınca gerek sert havalarda tehlike 
vukuunca bir çok müşkülât çekilmekte olduğundan esas madde zikrolu-
nan nizamname hükmünün Bahri Siyah boğazından usulü mevzua ve 
müsaadei mahsusası veçhile geçecek sefain hakkında dahi teşmil ve tat
biki keyfiyeti bulunmasına ve sureti marazanın tatbikatınca hiç bâr 
mahzur görülemediği Bahri Sefit hoğazınca sebkeden tecarip ile mü-
beyyen olup maamafih muamelei sıhhiyeyi İfa etmek üzere sefaini mer-
kumeye giden istimbotta memurini sıhhiyeden maada memurini mah
susa bulundurulmakta idiüginden inzibat noktai nazarınca muhassanatı 
görüldüğü gibi 'Bahri Siyah boğazından geçecek vapurlar üzerine gi
decek istimbotta dahi memurini zabıta ve rüsumiyeden iki zatın mev
cudiyetine bir şey denilmiyeceği anlaşılmasına mebni Bahri Sefit bo
ğazında cari usule tamamiyle tevfikı muamele edilmek ve bermuci'bi 
emrü fermanı hümayunu hazreti mülûkâne yolcu çıkarılmamak yahut 
evrak ve eşyayı muzırra ve gümrüklere ait kaçak eşya nakıil ve ihraç 
edilmek gibi ahvalin ademi vukuuna itina edilmek ve boğazlara ait 
inzibat ve memnuiyete asla halel iras edilememek ve mezkûr istimbot
larda rüsumat ve zabıtadan dahi birer memur bulundurulmak ve işbu 
hükmü emrü fermanı cenabı padişahı Bahri Sefit boğazında da tevsik 
ve teyit olunmak üzere Karadeniz 'boğazına gelecek ve zamanı muay
yeninde kılâı şahane tarafından usulü veçhile müruruna müsaade gös
terilecek sefaine dahi mahsus bir istimbotta memurini lâzime bulun
duğu halde gidilerek muamelei sıhhiyenin ifası hususunda Bahri Sefi t 
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boğazında tatbik olunmakta olan nizamname hükmüne tevfikı hareket 
olunması tensip kılınmış ise de olbapta ve katıbeİ ahvalde emrü fer
man hazreti veliyülemir efendimizindir. 

9 muharrem- 1326, 30 kânunusani 1323 

Arz tezkeresi 

Bahri Sefit boğazından geçmekte olan sefain hakkında cari mua
melâta dair nizamnamenin Bahri Siyah boğazından mürur edecek se-
faine dahi tatbiki hakkında Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası üzerine 
serefsâdır olan iradatı seniyei hazreti hilâfetpenahiyİ mübelliğ tezkerei 
hususiyei devletleri meclisi mezkûrede ledelmütalâa cereyan eden mü
zakereye tevfikan kaleme alınan mazbata arz ve takdim kılınmış ol
makla munderecatı hususunda her ne veçhile emrü fermanı hümayunu 
hazreti padişahi şerefmütaallik buyurulursa mantuku münifi infaz edi
leceği beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

9 muharrem 1326, 30 kânunusani 1323 

îradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Kesidei desti tazim olan işbu tezkerei sâmiyei sadarelpenahileri 
Mclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai mâruzasİyle beraber manzuru âli 
buyurularak boğazların inzibatına ve mesdudiyeti esasına hiç 'bir veç
hile halel getirilmemek ve sefaini harbiye müruru gibi bir yanlışlık 
asla vukua gelmemek şartiyle mucibince iradei seniyei cenabı hilâfet-
penabî şerefsudur buyurulmuş ve mazbatai mezkûreye hamiş terkimiyle 
de tebliğ kılınmış olmakla olbapta emrü ferman hazredi veliyülem-
rindİr. 

10 muharrem 1326, 31 kânunusani 1323 

IVo: 1 9 1 — H a r i ç t e n Memaliki Ş a h a n e y e ge lecek zehair in 
kemaf i s sab ık g ü m r ü k r e s m i n e tab i t u t u l m a s ı ve h a r i c e 

z a h i r e ç ı k a r ı l m a s ı m e m n u i y e t i n i n ilgası h a k k ı n d a 
irade i seniye 

Arz tezkeresi 

Memaliki Mahrusai Şahanenin bazı cihatınca tehvini ihtiyaoat için 
memaliki ecnebiyeden ithal olunacak zehairden gümrük resmi alın
maması ve bazı mahallerden harice zahire ihracının men'i hakkındaki 
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mukarreratıri idamesine Lüzum olup olmadığı hakkında -tetkikat icra-
siyle neticesinin imhasına dair sehkeden iş'ara cevaben Dâhiliye Ne
zareti Cemilesinden alınan tezkere Meclisi Mahsusu Vükelâda ledelmü-
talâa cereyan eden müzakereye tevfikan kaleme alınan mazbata arz 
ve takdim kılınmakla olbapta her ne veçhile İradei seniyei hazreti hi-
lâfetpenahi şerefmütaallik buyur.ulursa mantuku raünifi infaz oluna
cağı beyaniyle lezkerei senaverİ terkîm kılındı efendim. 

16 muharrem 1326, 6 şubat 1323 

Jradeyi seniyeyi mübelliğ hamiş 

Reşide! desti tazim olan işbu tezkerei sâmiyei sadaretpenahileri 
Meclisi Vükelânın mazbatasiyle bera'ber manzuru âli olarak ekmek Ha
lının yükselmek ve dolayısiyle bir politika rengi almamak üzere ber-
veçhi arz ve istizan ifayı muktezası hususuna iradei seniyei cenabı hilâ-
fetpenahi şerefmüLaallik buyur-ulmuş ve bir de Şehremaneti memur
larının her fırından bir çok akçe alarak bu sebeple fırıncıların ya fiata 
zammetmek veyahut noksanülvezin ekmek çıkarmak mecburiyetinde 
bulundukları arz ve ihbar kılındığından bu gibi suiİstimalâta da asla 
meydan verilmemesi cümlei emrü fermanı hümayunu mülûkâneden 
bulunmuş olmakla olbapta emrü ferman hazreti veliyülenırindir. 

17 muharrem 1326, 7 şubat 1323 

—a 
No : 1 9 2 — T e b a a i O s m a n i y e d e n o l u p T â b i i y e t K a n u n u n u n 
n e ş r i n d e n s o n r a e c n e b i y l e izdivaç e d e n k a d ı n l a r ı n ve fa t ında 

e c n e b i o l a n v e r e s e s i n i n h u k u k u in t ika l iyea i ve o l b a p t a 
k o n s o l o s h a n e l e r i n d e n ve r i l e cek i l m ü h a b e r l e r i n i t i b a r ı 

h a k k ı n d a i r ade i seniyeyi m ü b e l l i ğ 
t ah r i r a t ı M e ş i h â t p e n a h i 

i talya tebaasından Mösyö Istefano Baruçi'nin vefat eden zevcesi 
Katerina'nın pederi Pandeli tebaai Devleti Aliyeden olduğu cihetle 
müteveffatı mezbure dahi Devleti Aliye (tebaasından olup veraseti ken
disiyle sagire kızına münhasır bulunduğuna dair istihsal eylediği hücce
ti şer'iyeye istinaden kızı müteveffatı mezburenin Ayastafanos'ta muta* 
sarrife olduğu bir bap haneden hissei irsiye iddiasına kıyam eyledi
ğinden ve mütevieffatı rruezburenim Iıtalya'lı ile tezevvücü hesabiyle 
İtalya tebaasından addolunması Tâbiiyet Kanunu ahkâmından iken 
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mezburenin tâbiiyeti asliyesi mahfuz tutularak zevciyle kerimesinin hu
kuku irsiyesi payimal edilmekte bulunduğundan bahisle badezin ec
nebilerin veraseti hakkında mensu buldukları konsolâtodan. veraseti havi 
ilmühaber olmadıkça mahakimi şer'İyece hüccet tanzim ve ita edilmeme
si ve müleveffatı mezburenin İtalyalı tanınması İtalya sefaretinden ilti
mas olunması üzerine keyfiyet Şûrayı Devlete ledelhavale olbapta Tan
zimat Dairesinden tanzim ve Mülkiye Dairesinden tezyİl edilip Meclisi 
Mahsusu Vükelâda mütalâa olunan mazbatada tebaai Devleti Aliyeden 
olan gayri müslimenin mücerret nefsini tebaai eenebiyeden olan kim
seye tezviç etmesiyle ecnebi addolunamıyacağı ve tâbiiyeti mashubesinde 
müttehit olanlarla beyinlerinde zuhur eden irs ve sair hukuku şer'iyenin 
mahfuz kalacağı Fetvahaneden beyan olunduğu vâki olan istifsar üze
rine tarafı muhibbinden cevaben is'har olunmuş ise de Hükümeti Seniye tâ
biiyeti Osmaniye ICanunnamtei Hümayununu neşir ile kıendi tebaasının 
haiz olmaları lâzım gelen evsaf ve şeraiti tâyiln ettiği cihetle tâbiiyete 
TOÜtaallik mesailde ancak kanununamei mezkûr hükmüne tevfikı mua
mele olunmak lâzımgeldiğine ve mezkûr kanunnamenin yedinci mad
desinde tebaai Devleti Aliyeden iken ecnebi ile tezevvüç eden kadın 
zevcinin vefatı tarihinden itibaren üç sene zarfında istida ederse tâbiiyeti 
asliyesine ricat edebilir. 'Bu maddenin hükmü şahsa şâmildir. Tasarrufu 
emlâk ve arazi maddesi nizama t ve kavarunİ umumiyesine tabidir diye 
muharrer olarak bu madde hükmünce ecanip ile izdivaceden nisvan 
zevçlerine tebaan tâbiiyetiı ecnebiyede tanınmakta bulunduğuna mıcbni 
merkum Istefano'nun hali hayatında vefat etmiş olan zevcesi Katerine nin 
ttalya Devleti tebaasından addolunması tabii ve maddei mezkûrenin 
hükmü berveçhi mukarrer şahsa şamil olarak tasarrufu emlâk ve arazi 
maddesi nizamat ve kavanini umumiyesine ta'bî olduğundan ecnebilerin 
Memaliki Osmaniyede bulunan metrukâtı gayrimenkuleleri Devleti Ali-
yece mer'i olan usulü irsiyeye tevfikan Hükümeti Sen İve marifetiyle 
intikal ettirilmek ve ecnebilerin ecnebi vârislerinin =ıfalı karabet \ e 
verasetleri konsoloshane ilmühaberleriyle ispat olunmak muktazi olup 
ancak mevzuubahis olan husus hakkında meydanda bir hücceti şer'iye 
mevcut olmasına nazaran muamelei meşruhanın hükmü kanun dairesine 
ircaı iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi istihsaline mütevakkıf olduğu 
ityan kılınmış ve tafsilâtı mepsuteden müstefat olduğu üzere Babı fet
vaca salifüzzikir Tâbiiyet Kanunnamei Hümayununun yedinci madde
sinde ecnebi ile tezevvüceden nisvanı Osmaniye zevçlerinin mensuböl
düğü devlet tebaasından addolunacaklarına dair sarahati katiye olma-
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dığı mülâhazasiyle miras hususunda 'bunlar tebaai Devleti Aliyeden 
addedilerek ona ıgöre muamele ifası sureti iltizam olunmakta ise de 
mevaddı nizamiyenin tefsiri Şûrayı Devlete ait ve zikrolunan Tanzimat 
ve Mülkiye Daireleri mukarreratında ecnebi ile tezevvücedenı Osmanlı 
kadınlarının maddei mezkûre hükmünce zevçlerine tebaan ecnebi addedi
lecekleri musarrah olmasına ve kanunname! mezkûrun tarihi neşrinden 
beri muamelât dahi bu yolda cereyan etmekte iken şimdi bunum tağyiri 
cihetine gidilmesi sefaretlerce mucibi şikâyat olarak bilâhara müşkülâtı 
siyasiyeyi tevlit edeceğine binaen Şûrayı mezkfirece verilen salifülbeyan 
karar icabı hal ve maslahata muvafık görünmüş olduğundan zikrolu
nan veraset hüccetinin tehiri icrasiyle mahakimi şer'iyece hususu mezkûr 
ve emsali hakkında Tâbiiyet Kanunu ahkâmına tevfikan ecnebi ile te-
zevvüceden Osmanlı kadınları zevçlerinin mensubolduğu devlet tebaa
sından tanılarak haklarında ona göre muamelei şer'iye icrası hususunun 
tarafı muhibbiye ve salifüzikir Tâbiiyet Kanununun yedinci maddesinin 
fıkrai ahiresinde tasarrufu emlâk ve arazi maddesi Devletin nizamat 
ve kavanini umumiyesine tabi olduğu musarrah idüği ve emlâki sırfe 
ve emsali mülk gedikler emvali menkule gi'bi miras veçhile tevarüs 
edip arazii emiriye ve akaratı vakfiyenin muamelei intikaliyesi ise ka
nun ve nizamı mahsus dairesinde cereyan etmekte bulunduğu cihetle 
bu yolda yanlış muamelâta meydan verilmemesi hususunun dahi tafsil 
karariyle beraber 'Defterhakani Nezareti Celilesine tebliği ve Hariciye 
ve Adliye Nezareti Celilerine de malûmat itası hususlarına meclisi mez
kûr karariyle bdlistizan iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi şerefmüta-
allik huyurıılaralk icabı icra kılınmış olduğu beyaniyle Babı Meşihatçe de 
ona göre İfayı muktezası ba tezkerei sâmîyei sadaretpenahi iş'ar olun
muş ve tebaai Devleti Aliyeden iken ecnebi ile tezevvüceden nisvamn 
her mantuku emrü fermanı hümayunu mülükâne mahakimi şer'iyece 
dahi zevçlerine tebaan ecnebiye addiyle haklarında ona göre tevkii 
hükmedilmesi IDersaadet hükkâmı şer'iyesiyle merakizi vrlâyat ve el-
viyei gayri mülhaka niyabeti şer'iyelerine izbar ve mülhakata gönde
rilmek üzere işbu tahriratın nüsahı kâfiyesi Ieffen tisyar edilmiş ol
makla ifayı muktezasın'a himmet olunması siyakında şukkai muhibbi ter
kim kılındı. 

Safer 1325, mart 1323 

Arz tezkeresi 

İtalya tebaasından Mösyö Istefano Baruçİ'nin vefat eden zevcesi 
Katerine'nin pederi tebaai Devleti Aliyeden Pandeli'nin müteveffatı 
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mezbureye veraseti hakkında istihsal eylediği hücceti şer'iye ve olbapta 
vâki olan mûstedİyat üzerine Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden tan
zim ve Mülkiye Dairesinden/ tezyil olunan mazbata Meclisi Mahsusu 
Vükelâda bilmütalâa cereyan eden müzakereye tevfikan bittezyil leffen 
arz ve takdim kılınmış olmakla olbapta her ne veçhile İradei seniyei 
h'azreti hilâfetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulursa maniuku âlisi 
infaz olunacağı beyaniyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

14 muharrem 1325, 4 şubat 1323 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Vükelâdan mü-
zeyyel mazbatasiyle beraber manzuru âli buyurulan işbu tezkerei sâ-
miyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâ-
fetpenahi şerefmütaallik buyurulmuş olmakla olbapta emrü ferman 
hazreti veliyülemrindir. 

78 muharrem 1325, 8 şubat 1323 

N o : 1 9 3 — Selanik ve ü s k i i p ve M a n a s t ı r J a n d a r m a Alay la r ı 
z a b i t a n ı n ı n t e r f i i m e r a t i p i ç in su re t i i n t i h a b a t ın ı 

m u t a z a m m ı n T a l i m a t 

18 muharrem 1326, 8 şubat 1323 

Madde 1 — Jandarma zâ'bitanının terfii rütbeleri usulü kadimei 
cariyesine tevfikan ba iradei seniyei hazreti hilâfetpenahi icra olu
nacak ve bunların terfileri tercümei halleri muhteviyatının matluba 
muvafık surette ve tezkiyeleri yolunda olmakla beraber ihraz edecek
leri rütbelere ait vezaifi hüsnü ifaya liyakat ve ehliyetleri ve malûmat 
ve hasaili askeriyeleri âmir ve kumandanları tarafından musaddak bu-
lunmıya mütevakkıf olacaktır. 

Madde 2 — Selanik ve Manastır ve Üsküp Alayları meıısubinin-
den jandarma silkinden yetişmiş ve Orduyu Hümayunlardan neşet 
ederek fakat zâbiL olmaksızın jandarmaya nakil ile zabitlik rütbesini 
jandarma silkinde ihraz eylemiş olanlara mahsus olmak üzere ayrıca 
bir kıdem defteri tutulacaktır. 

'Madde 3 — Selanik ve Manastır ve üsküp Alayları mensubinin-
den vaktivle Orduyu Hümayunlarda zabitlik rütbesini ihraz eylemiş 
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ve zabitlikle jandarma sınıfına nakletmiş olanlar için dahi • kezalik 
ayrıca bâr kıdem defteri tutulacaktır. 

Madde 4 — İşbu talimatın tarihi rasdikından itibaren zikrolûnan 
üç jandarma alayındaki açık mülâzımı' sahilik mahalleri ya Selanik 
Jandarma Mektebinde ikmali tahsil eylemiş başçavuş ve çavuşların 
terfian tâyinleri ve yahut Orduyu Hümayulara mensubolup kezalik 
mektebi mezburda ikmali tahsil evlemiş mülâzımı sanilerin rütbeİ 
haliyeleriyle naklolunmaları suretleriyle kapatılacaktır. 

Madde 5 — Jandarma silkine nakleylemiş ve balâda ikinci ve 
üçüncü maddelerde evsafı muharrer bulunmuş olan zabıtanın işbu üç 
alayın her birinde açılacak mahallere intihabı caiz olup fakat her 
rütbede açılacak üç mahalden ikisine Orduyu Hümayunlardan neşet 
etmiş ve zabitlikle jandarmaya nakledilmiş olanlar ve diğer bir ma
halle de sırf jandarmadan yetişmiş bulunanlar intihabedilecektir ve 
kablettenssik jandarmadan yetişmiş ve henüz tensik edilmiyen jandarma 
taburlarına mensup bulunmuş olan zâbitan Selanik Jandarma Mekte
bine devam ve ikmali tahsil i le şahadetname almadıkça tensikatı icra 
olunan işbu üç alayın taburlarına terfi ve tâyin olunamıyacaklardır. 

Madde 6 işbu talimatın tarihi tasdikinden itibaren zikrolunan 
Selanik ve üsküp ve Manastır Alaylarında her rütbede açılacak ma
hallerden birinci ve ikincisine beşinci maddede beyan olunduğu veçhile 
üçüncü maddede muharrer kıdem defteri mahsusurda mukayyet ve Or
duyu Hümayunlardan menkul zâbitan ve üçüncü münhalede ikinci mad
dede muharrer kıdem defteri mahsusunda mukayyet ve jandarmadan-
yetişmiş zâbitan intihabatunacak ve dördüncü defa açılacak mahalle de 
yine üçüncü maddede muharrer kıdem defleri mahsusunda mukayyet 
bulunanlardan sırası gelen »âbİtren başlanılıp evvelki gibi intihaba 
devam edilecektir ve her hangi rütbeden açılacak mahallere her iki 
kıdem defterinde mukayyet zabıtandan birini intihap için mezkûr rüt
beden evvelce açılmış mahalle bundan evvel tayin edilen .zabitin- defter 
ve kıdemi nazarı dikkate alınıp biç bir sebep ve suretle kıdem sırası 
bozulmıyacaktır. 

Madde 7 — Aynı kıdemde bulunan zâbitandan üçüncü maddede 
muharrer ve Orduyu Hümayunlardan menkul zâbitan terfii rütbe etme
dikçe ikinci maddede gösterildiği üzere sırf jandarmadan neşet eden 
zâbitanın terfii caiz olmıyacaktır. Eğer nöbeti nasp işbu jandarmadan 
yetişmiş zâbitanda olsa dahi bu makuleler açık bulunan mahalle bir 
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müddet rütbei hâliyeleriyle nakil ve tâyin edilerek terfii rütbesi kıdem 
sırasının hululüne yani aynı kıdemde bulunan Orduyu 'Hümayunlardan 
menkul zâbitanın terfii rütbe eylediklerinden sonraya talik olunacak 
ve bu suretle bir mahalle rütbei baliyesİyle tâyin olunan jandarmadan 
yetişmiş zâbitanın infikâk eylemiş olduğu mahalle diğeri intihap ve 
tâyin olunmayıp orası bir müddet açık tutulacaktır. 

Madde 8 — Hidematı mevdualarında fevkalâde bir surette hüsnü 
hizmet ve liyakatleri meşhut olduğu Vilâyatı Şahane valilikleriyle 
fırkai hümayunlar ve jandarma alayları kumandanlıkları tarafından 
müttehiden tasdik olunan zâbitanın kıdem ve sıralarına bakılmayrp ilk 
açılacak mahalle terfian tâyinleriyle taltifleri caiz olacaktır ve hasbet-
tensikat bu misillû fevkalâde terfiata dair olan tasdiknameler jandarma 
tensikatına memur paşa hazretleri tarafından ba takrir Müfettişi Umu
milik canibine takdim olunacaktır. 

Madde 9 — Orduyu Hümayunlardan zabitlikle jandarmaya naklet
miş olan zâbitandan yüzbaşı ve mülâzimi evvel ve sani derecesinde 
bulunanların Orduyu Hümayunda nöbeti naspları 'geldikte açık mahal 
olmasa dahi âtideki maddede gösterilen kaide dâhilinde olarak jan
darma sınıfında terfileri icra olunacaktır. 

Madde 10 — Balâdaki madde mucibince Orduyu Hümayunca nö
beti nasıp kendisine intikal etmekten dolayı jandarmada terfii rütbe 
eden zâbitan terfi ettikleri rütbeyi haiz ve o rütbenin alâmeti farikasını 
hâmil olurlarsa da jandarma sınıfında bir yer açılıp beşinci madde 
mucibince nöbeti terfiin kendilerine intikaline kadar rütbei sabıkaları 
muhassasatını alacak ve yine evvelki hizmetlerinde kullanılacaktır. 

Madde 11 — Mevaddı sabıka mucibince Orduyu Hümayunda nö
beti naspı gelmekten dolayı yüzbaşılığa terfi edilen mülâzımlar yüz
başılık rütbesini haiz olmakla beraber beşinci maddede beyan olunduğu 
gibi açık mahai zuhur edip oraya tâyin oluncıya kadar yüzbaşı vekili 
namİyle ve mülâzimi evvellik muhassasatiyle İstihdam kılınacaklardır. 

Madde 12 — Jandarma sınıfında müstahdem yüzbaşılardan Ordu
yu Hümayuhlarca nöbeti nasıp kendilerine intikal edenler Kolağası 
nasbolunabilip fakat yine yüzbaşılık muhassasatı ita olunacaktır. 

Madde 13 — Orduyu Hümayundan jandarma suııf'ua naklolunan 
zâbitanın Orduyu Hümayunca nöbeti nastpları geldikte keyfiyet Orduyu 
Hümayunlar Müşiriyeli Celilelerinden Müfettişi Umumiliğe bildirile
cektir. 
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Madde 14 — M ü l k i m i sanilifc rütbesiyle jandarmaya naklolunan 

ve Orduyu Hümayundaki kıdemine mebni rütbesi terfi edilen ve fakat 
açık mahal olmadığı için henüz mülâzım i «ani hizmetini ifa eden bir 
zabitin Orduyu Hümayunca tekrar kıdemi geldikte bir derece daha terfii 
rütbesiyle yüzbaşı nasbi caiz olabilirse de mülâzimi evvellik ma
halli açılıncıya kadar yüzbaşılık rütbesini muhafaza etmek ve mülâzimi 
evvel muhassasatı almak üzere mülâzimi sani hizmetini ifaya mecbur 
olacaktır ve altı sene mütemadiyen bu halde kalan bir zabit dilerse 
jandarmada açılacak bir mülâzimi evvellik mahalline tâyin olunacak 
ve arzu ederse Orduyu Hümayuna nakil ve avdet edebilecektir. 

Madde 15 — Mülâzimi evvellik rütbesiyle jandarmaya nakletmiş 
ve Orduyu Hümayunda nöbeti nasbi hululüne mebni iki derece terfii 
rütbe eylemiş olupta açık mahal bulunmamasından dolayı mülâzimi 
evvel olarak müstahdem bulunmuş olan zâbitan yüzbaşı muhassasatı 
alacak, ve altı sene hizmetten sonra arzu ederse Orduyu Hümayuna 
nakil \e avdet edebilecektir. 

'Madde 16 — Jandarma sınıfına yüzbaşılık rütbesiyle nakleden bir 

aâbit Orduyu Hümayundaki kıdemine mebni kolağası nasbolunabilirse 

de jandarmada binbaşılık rütbesine kesbi kıdem edincİye kadar yüz

başılık muba^sasativle yüzbaşılık hizmetinde istihdam olunacaktır. 

Madde 17 - - Suntıfu mubtelifej askeriyeden jandarma sınıfına 
nakledilecek zâbitan için üçüncü madde mucibince tertibedİlecek kıdem 
defteri bunların jandarma silkinde kesbedecekleri kıdemi irae edece
ğinden doğrudan doğruya jandarma sınıfında icra olunacak terfii rüt
belerinde bu defterlerdeki kıdemleri nazarı itibaıa alınıp esasen men-
su'bolduklan sınıflardaki kıdem ve nöbeti nasıpları taharri olunmıya-
caktır. 

Madde 18 - Orduyu Hümayunlardan binbaşılık rütbesiyle jandar
maya nakletmiş olan ümeranın Orduyu Hümayunca nöbeti nasıpları hu
lul eylediği ve Selanik ve Osküp ve Manastır Jandarma Alaylarında da 
hiç bir kıdemli kolağası bulunmadığı takdirde yine binbaşılık muhas
sasatı almak ve aynı vazifede bulunmak üzere jandarma sınıfında kay
makamlık rütbesine terfileri caiz olacak ve fakat mezkûr alaylarda 
kıdemli bir kolağası bulunduğu surette bu misillû binbaşıların jandar
ma sınıfında terfileri mümkün olamıyaç^ğından mercie asliîerince hakkı 
terfiden mahrum kalmamak üzere bu misillûlar Orduyu Hümayunlara 
avdet edecek ve yerlerine jandarmadaki kıdemli kolağası binbaşı tâyin 
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edilecektir. Şu kadar ki Orduyu 'Hümayunlardan binbaşılık rütbesiyle 
jandarmaya nakleyleyip böyle nöbeti nasbi gelmemiş olanların üç sene 
jandarma tabur kumandanlığında bulunduktan sonra ordularına av
detleri caiz olabilecektir. 

Madde 19 — Orduyu Hümayunlardan jandarmaya nakledip te jan
darma sınıfında üç rütbe kafetmiş yani mülâzımı canilikle jandarmaya 
gelip orada binbaşı nasbedilmiş olanlar jandarma sınıfında tamam on 
beş sene edayı hizmet etmedikçe Orduyu Hümayunlara avdet talebinde 
bulunamayacaklardır. 

Madde 20 — Jandarma sınıfında ifayı hizmet etmekte olan Orduyu 
Hümayundan yetişmiş zâbitan hüsnü niyetsizliğe veyahut Divanı Harbe 
tevdiini istilzam etmiyen hafif bir kabahate mebni Orduyu Hümayuna 
İade edildikleri takdirde ordularınca haklarında kanunen muamelei lâ-
zime icra olunmak üzere sureti iadeleri ordularına bildirilecektir. 

Madde 21 — Divanı harbe tevdi edilip muhakemeleri bilicra hak
larında hüküm sâdır olmaktan dolayı ordularına iadeleri lâzımıgelen 
zâbitanm ordularınca mücazatı kanuniyelerinin icrası zımnında hakla
rındaki evrak divanı harp mazbatasiyle beraber Orduyu Hümayunla
ra irsal olunacaktır. 

Madde 22 — On dördüncü ve on beşinci ve on altıncı ve on seki
zinci ve on dokuzuncu maddeler ahkâmı haricinde zâbitan Orduyu Hü
mayuna iltihaklarını talebedemiyeceklerdir. 

Madde 23 — Yirminci ve yirmi birinci maddelerde beyan olunan 
ahval haricinde olarak vazife ve talîm ve inzibat hasebiyle tensik olun
muş taburlardan dahi ihracı iktiza eden gerek Orduyu Hümayundan 
menkul ve gerekle jandarmadan yetişmiş zâbitan rutbei haliyeleriyle 
işbu ÜÇ j a n d a r m a alayı taburlarından başka taburlara nakloluna'bile-
cektir. 

Madde 24 — Kanayı tensikatta vazife ve inzibat hasebiyle tensik 
olunmuş taburlardan dahi ihracı iktiza eden ıgerek Orduyu Hümayun 
ve gerekse jandarma zabıtanı riıtbei haliyeleriyle işbu üç jandarma alayı 
taburlarından başka jandarma taburlarına nakledilecektir. 

Madde 25 — Orduyu Hümayunlardan menkul zâbitamn jandarma 
-sınıfında müddeti istihdam lanndaki ahval ve etvar ve ahlâkı ordula
rınca da malum olmak ve i ca beden tashihat ve vukuatı yürütülmek üzere 
her altı ayda bir kere bu misi l lûlann birer tercümeihal varakaları men-
suboldukları Orduyu Hümayun Müşiriyeti Celi]esine takdim olunacaktır. 
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Madde 26 — Orduyu Hümayunlardan menkul zabıtandan terfi sı
raları takarrübedenlerin jandarmada müddeti istihdamları zarfındaki 
harekât ve ahlâkına taallûk eden kâffei mütalâat dahi başkaca canihi 
Müşirİyete bildirilecektir. 

N o : 1 9 4 — T r a b l u s g a r p ' t a z ü r r a m gayr i esbabı e m l â k e Z i r a a t 
B a n k a s ı n d a n v u k u b u l a c a k İkrazat h a k k ı n d a 

T a l i m a t n a m e 

29 muharrem 1326, 19 şubat 1323 

Madde 1 — Müstakrizlerin Devleti Aliye tebaasından ve ashabı 
emlâkten 1 olmaları meşruttur. 

Madde 2 — Bilcümle hanelerle her nevi akar ve emlâkin ve bah
çelerle müştemilâtı ebniyenin rehin olarak kabulü caizdir. 

Madde 3 — Medyuna terki lâzımgelen hane ve arazi terhin veya 
vefaen ferağ edilmişse füruht olunacağı İc ra Kanunnamesinin ell i al
tıncı maddesi ahkâmından olmasına mebni süknahaneler dahi teminat 
olarak kabul edilecektir. 

Madde 4 — Evvelâ nısıftan dun olan hissei şayıalı emvali gayri* 
menkule saniven tapu senedatmda mesahası muharrer olmıyan zem insiz 
fevkani haneler salisen maa müştemilât şayanı kabul olan hanelerin 
yalnız birer ikişer mahzen veya odası teminat olarak kabul edîlmiye-
cektir. 

Madde 5 — Lieclilistikraz bankaya müracaat eden kimse tezkere» 
Osmaniyesini İbraz edeceği gibi irae eyliyeceğİ teminatın nevi ve cin
siyle nerede bulunduğunu ve sureti tasarrufunu ve keyfiyeti sairesanı 
mübeyyin bankaya senedi Hakanı ibraz ve ita edecektir. 

Madde 6 — Mü »takriz terhin olunacak emlâkin hakikaten mutasar
rıfı olup her gûna münazaa ve ilişikten âri bulunduğuna ve vergisinin 
hanıgi seneye kadar alındığına ve selem ve faizle temini maişet eden 
takımdan olmadığına dair mahallesi imam ve muhtarından istihsal ede
ceği bîr kıta ilmühaberle bankaya müracaat edecektir. 

Madde 7 —'• B i r müstakrizin bankadan istikra^ ettiği parayı bilâ
hare ihtikâr veya selem veya faiz işlerinde istimal ettiği haber alınır 
ve meclisi idarei vilâyetçe bittahkik tebeyyün ederse mebaliği mukri-
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zenin hululü vâdesine intizar edilmeyip emlâki merhunesi bİlmüzayede 
satılarak 'bedelinden resülmal ve faıiz ve masariften olan borcu tamamen 
tahsil olunacağı gibi bu baptaki ilmühaberi mühürleroiş olan mahalle 
imam ve muhtarı da duçarı mücazat olacaktır. 

Madde 8 - Trablus kasabasında emvali gayrİmenkulenin bidayeti 
tahrirdeki kıymetleriyle bilâbara vukubulan alım satım kıymetleri bil-
mukayese dun olanı kıymeti hakika itibar edilecektir. 

Madde 9 — Bidayeti tahrirden sonra kıymeti tezyidedilmiş olan 
emvali gayrİmenkulenin kıymeti munzamması tamir ve tecdit veya bina 
ilâve edilmiş olmasından ve kürüm ihdas ve eşear garsedilmesinden 
neşet eylediği vergi ve tapu idarelerinden resmen ve tahriren tasdik 
olunursa bidayeti tahrir kıymetine hakılmayıp vergi kıymeti hazırası 
kıyemi hakikiye itibar olunacağı gibi bilâhara vergi kıymeti tenezzül et
miş olursa yine kıyemi hazırai muaddele esas ittihaz edilecektir. 

Madde 10 — Merkezi vilâyet mülhakatı bahçelerinin kıymeti ha-
kikiyeleri tahrir kıymetine ıgöre nahiye ve kariyeleri itibariyle bank 
Meclisi İdaresince tâyin olunacaktır. 

Madde 11 — Sekizinci ve dokuzuncu ve onnrncu maddeler muci
bince tâyin olunacak kıyemi hakikiveye nazaran kabulü mücaz olan his-
sei şayialı bahçeler mukabilinde sülüs ve sair nısıftan dun olmıyan 
hisseli emvali gayrimenkule mukabilinde nısıf ve müstakillen tasarruf 
olunan bahçeler mukabilinde dahi kezalik nısıf ve mesken ve akar diğer 
bilûmum müstakil emvali gayri menkule mukabilinde dahi sülüsan de
recelerinde akçe ikraz olunacaktır. 

Madde 12 - - Trablusgarp kasabasındaki emvali gayrimenkule mu
kabilinde şahsı vahide on bin ve mülhakatmdaki bahçe mukabilinde üç 
bin kuruşa kadar akçe ikraz edilecektir. Bundan ziyade akçe istikraz 
talebinde bulunanjar olduğu takdirde meclisi idarei vilâyet karardyle 
nefsi Trablusgarp'ta şahsı vahide nihayet on beş bin ve mülhakatında 
nihayet beş bin kuruşa kadar akçe ikraz edilebilecektir. 

Madde 13 — Ziraat Bankası 'Nizamnamesi mucibince mebaliği muk-
rizeden senevi yüzde altı faiz alınacaktır.* 

Madde 14 — Müddeti ikraz üç mahtan üç seneye kadar olacak ve 
banka matlubu mukassaten istifa edilecektir. 

Madde 15 — Balâda tâyin ve tahdit olunan miktardan dun akçe 
istikraz edenler hululü vâdeden evvel tekrar müraacatla haddi muayyen 
derecesine kadar ilâveten para alabileceklerdir. 



(Madde 16 — Mebaliği mukriaeden yüzde bir hesabiyle resmi kay
diye a Iınmıya çaktır. 

ıMaddte 17 — Şeraiti muharrere dairesinde ashabı emlâkten olan 
taifei nisaya dahi akçe ikraz olunacaktır. 

Madde 18—'Hululü vâdeden tekası'tten biri tesviye edilmediği 
takdirde bir hafta sonra medyuna tediyei deynetmesini mutazammm 
icra marifetiyle iki ay müddetle ihbarname tebliğ olunur. 

Madde 19 — Balâdaki maddede beyan olunan iki ay müddetin hi
tamında dahi tesviyei deynetmiyenl"erin emvali merhuneleri icra ve banka 
nizamnameleri mucibince bilmüzayede satılacaktır. 

•Madde 20 — Rehin veya vefaen ferağ muamelesi bankaca müstak-
riz hakkında ihtiyar olunacak bilcümle masarifle işluyen faize dahi şâ
mil olacak yani resülmalden başka faiz ve masarifin ademi tedivesinden 
dolayı da'hi menhun satılacaktır. 

pMadde 21 Bedeli ihaleden müstakrizlerin resülmal ve faiz ve 
masariften olan borçları badelmahsup fazlası kalırsa kendilerine teslim1 

olunacak ve şayet bedeli ihale tesviyei deyne kifayet etmezse emvali 
»airelerine müracaatla bakıyei matlup istifa edilecektir. 

(Madde 22 — Tebliğ olunan ihbarname üaerine tamamen tesviyei 
deynedemiyenler asıl istikraz ettikleri mebaldğin rub'urcdan nısfına ka
dar verirlerse deyinlerine mahsuben kabul edilip bakisi bank şube mec
lisinin tensibiyle üç aydan bir seneye kadar imhal olunarak bu mua
mele olbaptaki deyin senedinin zahrına yazılıp müstakrıza tahtİm etti

rilecek ve bunun için masraf almmıyacak ive müddeti muayyenenin 
hitamından evvel meblâğı müstakraz taımamen veya kısmen tesviye edil
diği surette kabul edilip tarihi teslimata nazaran faiz hesabedilecektir. 

iMadde 23 — Müstakrizin vefabiyle1 deyin müeccel veya muaccel 
halini kesbedeceğani müheyyan tebliğ olunacak ihbarname üzerine verese 
tesviyei deyin veyahut kendi namlarına tecdidi senet etmezlerse emvali 
merhtme bilmüzayede talibine ihale olunacak ve vefat edenlerin emvali 
bankaya merhun bulundukça tahrir ve tapu idarelerince olunacak yok
lama esnasında verese namına muamelei intikaliye icra edîlemiyecektıir. 

Madde 24 — Bilâ vâris vefat edenler zimmetindeki banka matlu-
hat ı müteveffanın emvali merhunesi icra dairesi marifetiyle füruht edi
lerek esmanı hâsılasından ve kifayet etmediği halde emvali sa i resine 
müracaatla ondan tamamen istifa olunur. 

T. I C. 8 K. 3 3 
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Madde 2S - işbu mukarreral ledelicap tadil ©dilinciye kadar 
mer'iyülicra olacaktır. 

Madde 26 — İşbu talimat ahkâmının tamamii icrasına vilâyetin 
nezareti tahtında olarak Ziraat Bankası şubesi memur ve ondan mesuldür. 

Madde 2T — Ziirraın gayriye akçe ikrazında işbu talimatnamede 
münderir mevad ahkâmiyle Banka Nizamnamesinin buna mugayir ol-
mıvan mevaddı ahkâmına tevfikı muamele olunacaktır. 

* 

N o : 1 9 5 — Ceza K a n u n u n u n 5 8 inc i m a d d e s i n i n 5 ş a b a n 1 3 2 1 
ta r ih l i 2 nc i m a d d e ! müzeyye l e s ine müzoyye l 

f ık rn i k a n u n î y e 
27 safcr 1320, 17 mart 1324 

Halâda ımırakkdm zeyillerde beyan ve tadad olunan alâtı muhribe 
ve edevatı cariha ve mühlike ile sair bu kabil eşyayı muzırrayı mera-
kibi bahriye ve berriye ile Memaiiki Mahrusai Şahaneye ithal ve er
babı fesattan olan eşhası hal ve sanatlarını bilerek mevakıı muayyene-
sinin gayri mahalden İhrareyliyen ve bu makule fesede ile salifüzzikir 
alat ve edevatı muhribe ve eşyayı muzirreyî dâhili MemaHki Şahanede 
bir mahalden diğer mahalle nakleden ve bu ahval ve keyfiyata vesa-
tette bulunan vapur ve yelken ve «efain kaptanları ve sandalcılar ve 
•kayıkçılarla eşhası saire fiillerinin derecesine göre muvakkaten küreğe 
konulur. 

N o : 1 9 6 — D e r s a a d e t e m l a k v e r g i l e r i n i senes i i ç i n d e ve g e ç m i ş 
s e n e l e r e a i t v e rg i l e r i n i 1 3 2 4 senes i n i h a y e t i n e k a d a r 

ted iye e d e n l e r e i c r a k r l ı n a c a k tenz i lâ ta d a i r 
i r a d e 

Meclisi Mahsusa Vükelâ Mazbatası 
Dersaadet emlâk vergisinin temini tahsili zımnında ittihazı lâ-

zımgelen tedabire dair Maliye Komisyonu Alisinden tanzim ve tahüm 
kılınan mazbata manzum âli buyurularak icabı keyfiyetin alelûsul 
müzekkeresiyle kararının arzı alebeİ ulya kılınması s_erfsâdır o lan 
iradeî seniyei hazreti hİlâfetpenahi iktizayı âlisinden bulunduğunu 
mübelliğ tezkerei hususiye melfufiyle beraber meyanei bendegâne-



mizde kıraat olundu; mezkûr mazbatada Dersaadet emlâk vergisinin 
her sene kısmı küllisi tahsil olunamıyarak bakayaya İnzimam etmekte 
ve şimdiye kadar teraküm eden bakaya bir milyon lirayı tecavüz ey
lemekte olmasına ve usul ve vesaiti hâzıra ile icra olunan takibatın se
meresi pek mahdut kalmasına binaen tahsilatı tesri ve teshil ede
bilecek bir tedbîri müessir ittihazı mukîazİ ve vergilerini senesi içinde 
verenlere tenzilâtı münasibe ifa ve senesi zarfında vermiyenlerden 
memaiiki sairenin ekserinde cari olduğu veçhile faiz istifa olunduğu 
halde tahsilatça tesiri bedihi bulunduğundan gerek sükna gerek akar 
\ t ı r ; ; i! ; ' i ini senesi İçinde tamamen tediye edenlere teçhizat ve maarif ve 
menafi hisseleri müstesna, olmak üzere ikramiye olarak yüzde beş ve 
geçmiş «enelere ait vergilerini seneİ hâliye nihayetine kadar nakden 
le=viyr edenlere kc/alik ifçhizai \ e nmanf ve menafi hibeleri .ni'-tesna 
olmak üzere yüzde on nispetinde tenzilât icrası ve irat veren akar ver
gilerini senesi içinde ve sinini sabıka akar vergilerini senei hâliye 
zarfında tediye etmiyetılerden yüzde dokuz faizi nizamî istifası husu
sunun usul ittihazı ve mesken vergilerinin de takibi tahsilâtına bir kat 
daha itina olunması dermeyan olunmuş ve sureli İş'ar temin ve tesrii 
tahsilata medar olacağı cihetle icabı hal ve maslahata muvafık bulun
muş olduğundan Dersaadet emlâk vergisi hakkında berminvaÜ mu
harrer muamele ifa olunmak üzere 'Maliye ve Dâhiliye Nezaretlerine 
tebligat ifası 'tezekkür ve mazbatai mephu-âünanha deflen arz ve tak
dim kılınmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti ve-
liyülcmrindir. 

4 rebiyülevvel ¿326, 23 mart 1324 

Arz tezkeresi 

Dersaadet emlâk vergisinin tahsili zımnında ittihazı lâzımgelen 
ledabire dair Maliye 'Komisyonu Âlisinin manzuru âli buyurulaa 

mazbatası üzerine şerefsâdır olan iradei seniyei hazreti hilâfetpenahiyi 
mübellİğ tezkerei hus-usiyei devletleri Meclisi Mahsusu Vükelâda le-
delkırae cereyan eden müzakerata tevfikan kaleme alınan mazbata 
melfufiyle arz ve takdim kılınmış olmakla miinderecatı hakkında her 
ne veçhile iradei seniyei hazreti hİlâfetpenahi şeref mütaalltk huyuru-
lur ise mantuku âlisi ififaz olunacağı beyanıyle tezkerei senaveri ter
kim kılındı efendim. 

4 rebiyülevvel 1326, 23 mart 132i 
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Jradei seniyeryi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup 'Meclisi (Mahsusu Vükelânın raazbatai 
mâruzası ve melfufiyle beraber manzuru âli buyurulan İşbu tezkerei 
sâmiyei sadaretıpenabİleri üzerine mucibince iradei senjyei cenabı hi
laf etpenahi şeref ?>udur buyurulmuş olmakla ol bapta emrü ferman 
hazreti wliyülemrindif. 

14 rrbiyüfevvpl 1326* 2 nisan 1324 

N o : 1 9 7 — B a ğ d a l ha t t ı n ın B u l g u r l u M a n H a l i f e k a d a r t emd id i 
ve T e l h a h e ş ' t e n H a l e p ' e b i r ç u b c inşas ı h a k k ı n d a 2 0 şubat 

1 3 1 8 / 5 m a r t 1 9 0 3 t a r i h l i B a ğ d a t D e m i r y o l u İ m t i y a z 
M u k a v e l e n a m e s i n e müzeyye l m u k a v e l e ! 

munzamına 

Hükümeti Seııiye Bağdat hattının Bulgurlu'dan Mardin civarında 
Halİf nam mevkie kadar temdidine ve Telhabeş'ten Halep'e bir şube 
inşasına karar vermiş ve işbu haı ile şubenin tulü tahminen sekiz yüz 
kırk kilometre miktarında olup 'Bağdat hattının temdidine Düyunu 
Umumiyeye muhtas varidat fazlası karşılık tutulmuş olduğundan sâ-
lifüzzikir sekiz yüz kırk kilometre hattının Bağdat Demiryolu Muka
velenamesinin otuz beşinci maddesi mucibince beher kilometresi için 
on bir bin frank hesabiyle teminat akçesi Düyunu Umumiyeye muhtas 
varidat fazlasından tesviye olunacaktır. Şu kadar ki fazJai mezkûre 
sâlifüzzikir yüz kırk kilometre hatlın teminat akçesine kifayet etmediği 
halde sene âhirinde tahakkuk edecek noksanı Konya ve Adana Vilâ
yetlerinin ertesi sene ağnam rüsumunun hasılatı evveliyesiyle Halep 
Vilâyeti ağnam rüsumunun hâsılatı evveliyesinden tazminatı harbiye 
karşılığının ifasından sonra bakiyesinden tesviye kılınacaktır. 

işletme masarifime gelince buna evvel beevvel salifüzzikir sekiz 
yüz kırk kilometre hattın hasılatı gayri sâfiyesi karşılık tutulmuştur. 
Şu kadar ki hattı mezkûrun hasılatı gayri sâfiyesi Bağdat Demiryolu 
Mukavelenamesinin otuz beşinci maddesi mucibince beher kilometre 
için muayyen olan dürt bin beş yüz franktan noksan zuhur ettiği halde 
işbu noksanın dahi kezalik sene âhirinde tahakkuk edecek miktarı 
teminat akçesi karşılığı olan fazlai varidat müsait olduğu halde ondan 
ve olmadığı takdirde teminat akçesi noksanı gibi sâlifüzaikı'r üç vilâ-
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yetin ertes-İ sene ağnam rüsumunun tahsilatı ev ve Üyesinden tesviye 

olunacaktır. Hasılatı gayri safiye kilometre başına dört bin beş yüz 

frangı tecavüz eylediği takdirde mezkûr otuz beşinci maddeye tevfikı 

muamele edilecektir. 

Mukavelenamei aslinin üçüncü maddesi hükmünce inşa kılınacak 

aksama ah harita ve lâyihaların otuz beşinci maddenin beher kısma 

ait ahkâmının icrasiyle o kısım imtiyaz müddetinin bed'eylediğİ tarihten 

itibaren sekiz ay zarfında Ticaret ve Nafıa 'Nezaretine itası ve bunların 

tarihi takdiminden itibaren üç mah müddet zarfında Nezareti Müşa-

rünileyhaca tetkik ve tasdiki mukarrer ise de mezkûr üçündü madde 

mucibince keşfiyatm sekiz ay zarfında ikmali kabil olamıyacağı cihetle 

BurguHu'dan Telüıabeş ve Halep'e kadar olan kısım harita ve lâyiha

larının işbu mukavelenamei mımzammanın tarihi teatisinden İtibaren 

bir sene ve Telhabeş'ten Hal i fe kadar olan kısmın dahi yine tarihi 

mezkûrdan itibaren üç sene müddet zarfında Ticaret ve INafıa Nezaretine 

takdimi ve haritaların Nezareti Müşarünileyh a ca tasdiki müddetinin 

dahi dört maha iblâğı ve «lâlifüzzikir sekiz yüz kırk kilometre hattın 

işbu mukavelenamei munzanvmanm tarihi teatisinden itibaren sekiz 

sene zarfında inşa ve ikmali mukarrerdir. 

Sâlifüzzikir sekiz yüz kırk kilometre hattın inşası için Bağdat 

Demiryolu Mukavelenamesinin otuz beşinci maddesi mucibince ihracedi-

lecek tahvilâtın mürettebatı seneviyesi işbu mukavelenamei munzamıma 

ile avnı zamanda başkaca akit ve teati kılınacak b i r mukavelename ile 

tâyin ve tahdit kılınacaktır. 

işbu mukavelei munzamma şererfsâdır olan İradei seniyei hazreti 

padişahı üzerine iki nüsha olarak bit tanzim Dersaadet'te imza ve teati 

kılınmıştır. 

Tarihi Beati: 3 cemaziyellevvel 1326 

20 mayıs 1324, 2 haziran 1908 

Tmza: Jmza: 
Hügnen Zihni 

Helfrih 



N o : 1 9 8 — B o r s a m u a m e l â t ı n d a n dolayı ist ifa o l u n m a k t a o lan 
r e s m i n 1 3 2 1 senei mal iyes i gayes ine k a d a r nısf ına 

tenzili h a k k ı n d a iradei seniye 

Şûrayı Devlet Maliye Dairesi Mazbatası 
Maliye Nezaretinin 11 safer 1326 tarihinde Şûrayı Devlete havale 

buyurulan 9 safer 1326 tarih ve 2928 numaralı tezkeresi Maliye Dai
resinde kıraat olundu. 

Mealinde Borsa Nizaranamei cedidinin birinci maddesinde her 
nevi esham ve tahvilât hisse senedatı üzerine gerek peşin gerek vadeli 
olarak icra olunacak borsa muamelâtından semeni müsemmanın her 
beş bin kuruş ve küsuru için mubayaada on para ve kezalik hini fü-
ruhtunda dahi on para resim ahzolunacağı ve röpor muamelâtında da 
bu resmin nısfı alınacağı muharrer ise de Avrupa ve Amerika'da husule 
gelip el'an devam etmekte bulunan buhranı malî hasebiyle Avrupa'da 
bile Borsa muamelâtı f^ayet mahdut, bir dairede devam eylemekte olup 
Dersaadet borsa muamelâtı ise zaten pek küçük mikyasta icra 
olunmakta olduğu gibi işbu buhranı malî sebebiyle de lâşey denilecek 
bir mertebeye tenezzül eylediği ve borsa dahilindeki mubayaacıların 
adedi günden güne azalmakta bulunmasına ve maddeİ mezkûrede mu
harrer resmi itaya kudretleri kâfi olamıyacağı ifade edilmekte olma
sına mebni ilerde borsa muamelâtı tevessü ve tezayüt eylediği halde 
yine haddi nizamisine İblâğ ve irca edilmek üzere resmi mezburun 
muvakkaten nısıf derecede istifasına müsaade olunması hakkında 
Borsa Komiserliğinin iş'arı muvafıkı nefsiilemir bulunduğu beyaniyle 
istizanı keyfiyet olunmuştur. 

Esbap ve mütalâan mâruzaya nazaran resmi mezburun tenzili 
zaruri olduğu anlaşılmış olup ancak üç yüz yirmi dorl senesi gayesine 
kadar nısıf derecede istifasına devam edilmesi münasip olacağından 
olveçhüe ifayı muamele olunmasının 'Nezareti Müşarünileyhaya havalesi 
tezekkür kılındı. Olbapta emrii ferman hazreti menlelüilemrindir. 

6 rebiyülevvel 1326. 24 nisan 3324 

Meclisi MaJtsusu Vükelânın mazbatai müzryyelesİ 
Şûrayı Devlet Maliye Dairesinin .meyarıei ben degâ nem izde kıraat 

olunan işbu mazbatasında beyan ve esbabı izah olunduğu veçhile Borsa 
Nizamnamei cedidinin birinci maddesinde her nevi esham ve tahvilât 
hisse senedatı üzerine gerek peşin gerek vadeli olarak icra olunacak 
borsa muamelâtından semeni müsemmanın her beş bin kuruş ve küsuru 



için hini mubayaada on para ve kezalik hini füruhtunda dahi on para 
resim ahzolunacağı ve rapor muamelâtında bu resmin nısfı alınacağı 
muharrer ise de şu aralık horsa muamelâtının mahdudiyeti cihetiyle 
bu resim mubayaacılar için giran gelmekte bulunmasına mebni üç yüz 
yirmi dört sen.ci maliyesi gayesine kadar muvakkaten resmi mezkûrun 
nısıf derecede istifası zımnında ifayı muktezasınm Maliye Nezaretine 
tebliği tezekkür ve tensip kılınmakla olbapta ve katıbej ahvalde emrü 
ferman hazreti veliyüîemir efendimizindir. 

16 rebiyülâhır 1326, 4 mayıs 1324 

Arz tezkeresi 

ıHer nevi esham ve tahvilât hisse senedatı üzerine icra olunan 
borsa muamelâtında alınmakta olan resmin seneİ haliye gayesine kadar 
muvakkaten nısıf derecede istifasına dair Şûrayı Devlet Maliye Dai
resinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazbatası arz ve takdim 
olunmuş olmakla olbapta her ne veçhile iradei seniyei hazreti hilâ-
fetpenahi şerefsünuh ve sudur buyurulursa mantuku âlisi infaz edi
leceği beyanîyle tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

16 rebiyülâhır 1326, 4 mayıs 1324 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Mahsusu Vüke
lâdan müzeyyel mazbatasiyle manzuru ali buyuruları İşbu tezkerei sâ-
roiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı th.ilâ-
fetpenahi şeref mütaallik buyurulmuş olmakla olbapta emrü ferman 
hazreti veliyülemrindir. 

26 rebiyülâhır 1326, 14 mayıs 1324 

N o ; 1 9 9 — Devairi belediyece biliştim lâk t a r i k a kalbedi ien 
emlâkten f e r a ğ h a r c ı a l ınmamas ı h a k k ı n d a 

irade i seniye 

Meclisi Mahsus Vükelâ Mazbatası 

Dâhiliye Nezaretinin meyaneİ bendegânemizde kıraat ve mütalâa 
olunan tezkeresinde mektep ve hastane gibi müessesatı hayriye i le bun-
Jara mütaallik emJâkten ferağ harcı aranılmaması iradei seniyei oe-

http://th.il
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nabı hilâfetpenahi iktizayı âlisinden bulunduğundan devairi belediyece 
bil isti m lâk tarika karbedümekte olan emlâkten dahi bunlara kıyasen 
ferağ harcı aranılmaması Şeh rem a ne tinden iş'ar olunduğu beyaniyle 
ifayı muktezası dermeyan olunmuş ve vakıa tezkereİ mezkûrede gös
terildiği üzere tarika kalbediıJen mezkûr emlâkin menafii nıüessesatı 
hayriye gibi umuma ait olup intizamı beldeye hadim bu gibi teşebbü-
satın teshili icabı maslahata muvafık 'görünmüş olmakla tarika kalbedil-
mek için devairi belediyece istimlâk edilecek mahallerden ferağ harcı 
alınmıyarak muamelesinin icrası hususunun iDefterhakani 'Nezaretine 
havalesi ve Dahiliye Nezaretine [malûmat itası tezekkür kılındı. Olbapta 
ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

12 rebiyülâhır 1326, 30 nitan ¡324 

Arz tezkeresi 

Devairi belediyece bilistimlâk tarika kalbedilmekte olan emlâkten 
müessesatı hayriye (gibi ferağ harcı aranılmaması hakkında Şehremaneti 
Celilesinin iş'arına atfen dahiliye (Nezareti Celilesinden mürsel tezkere 
Meclisi Mahsusu Vükelâda ledelmütalâa cereyan eden müzakere neti
cesini havi kaleme alınan mazbata arz ve takdim olunmuş olmakla 
olbapta her ne veçhile iradei seniyei cenabı hilâfetpenahi şerefmüta-
allik buyurulursa mantuku münifi infaz olunacağı beyaniyle tezkerei 
senaveri terkim kılındı efendim. 

12 rebiyülâhır 1326, 30 nisan 1324 

iradei seniyeyi mübelliğ hâmis 
Residei desti tazim olup Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbatai 

mâruzası ve melfuflariyle 'beraber manzuru âli buyurulan, işbu tezkerei 
sâmiyei «adaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâ
fetpenahi şenefmülaallik buyurulmuş olmakla olbapta emrü ferman haz
reti veliyülemrindir. 

27 rebiyülâhır 1326, 15 mayıs 1324 

N o : 2 0 0 — Vilâyatı Selâsei Ş a h a n e d e m ü s t a h d e m j a n d a r m a 
e fradın ın m u h a f a z a i n u k u d u h a k k ı n d a k i usulü havi 

ta l imat ın J inci m a d d e i m u s a h h a h a s ı 

2 cemaziyelevttel 1326, 19 mayıs 1324 

1 —Jandarma efradı üzerinde külliyetli para bulunması mahzurdan 

salim olamıyacağına mebni her nefer gerek memleketinden gelirken 
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getirdiği ve gerek maaşatmdan biriktirdiği parayı nezdînde hıfzetmeyip 
icabettİkçe ceste ceste veyahut kâffesini birden almak üzere doğrudan 
doğruya âmiri olan zabite teslim edecek ve zabiti mumaileyh dahi 
ikinci maddede bahis ve beyan, olunan tasarruf cüzdanını mühürle
di k ten sonra meblâğı mezkûru bölük kumandanına irsal eylİyecektir. 
Mıntaka merkezine bait olan karakollar efradı mensubolduklan mer
kezlere geldikçe veyahut doğrudan doğruya âmiri bulunan zahitlerin 
karakollarına icra ettikleri devir ve teftisat esnasında nukudu mev-
cudelerini mumaileyhim zâbitana teslim etmekte muhayyerdirler. 

N o ; 2 0 1 — % 4 faizli B a ğ d a t demiryo lunun B u l g u r l u - H a K f 
k ı s m ı için 2 ve 3 ü n c ü t er t ip ist ikraz m u k a v e l e n a m e s i 

20 mayıs 1324, 2 haziran 1908 

Şerefsâdır olan 19 mayıs 1324 tarihli iradei seniyei cenabı padişahı' 
hükmü eeliline tevfikan bir taraftan Hükümeti Seniye namına hareket 
eden Maliye Nazın Devleti û Mehmet Ziya Paşa hazretleri ve diğer 
taraftan Bağdat Demiryolu Şirketi Şahanei Osman i yesin e vekâleten 
şirketi mezkûre Meclisi idare Aza ve Vekili Mösyö "Edvar Hügnen i le 
Azadan Mösyö Şar l Helferih ve işbu mukavelenamemin Doyçe Banka 
ait mevaddı hakkında bankı mezkûre vekâleten Mösyö 'Edvar Hügnen 
ve Mösyö Şar l Helferih ve keza işbu mukavelenamenin Düyunu Umu
miye tdaresine ait mevaddı hakkında müdahale eyliyen idarei mezkûre 
Meclisi Reisi Kumandan Leon ıBerje beyninde mevaddı âtiye karargir 
olmuştur. Hükümeti iSeniye ile Anadolu Demiryolu Şirketi beyninde 
münakit 20 şubat 1318 yani (5 mart W03) tarihli mukavelenamenin 
otuz beşinci maddesi ve Hükümeti Seniye ile Bağdat Demiryolu Şirketi 
Şahanei Osmaniyesİ beyninde işbu mukavele ile aynı zamanda imza 
edilmiş olan mukavelei munzamına mucibince mecmuu tulü tahminen 
sekiz yüz kırk kilometreden ibaret bulunan Bulgurlu* Halif hattiyle 
Telhabeş Halep şube hattı için kilomelre başına ita olunan faiz ve 
resülmal akçesi taksiti senevisi hattı mezkûrun senevi on bir bin frank
lık teminatına muadil olmak üzere bir istikrazın akit ve icrası Hükü
meti Senîyece tahtı karara alınmakla istikrazı mezkûrun şeraiti me
vaddı âtiyeye tevfikan takarrür etmiştir. 

Düvunu Umumiyei Osmaniye İdaresi Hükümeti Seniye canibinden 
işbu istikraza tahsis olunan düyunu Umırmiyeye muhtas varidat faz-



812 

lasının tahsil ve cinayetine memur olmakla o sıfatla mukavelei hâtı
raya müdahale etmektedir. Doyçe Bank işbu istikrazın mürettebatına 
memur olup kefalet etmekte olduğu heyeti maliyeye vekâleten müda
hale etmektedir. Bu 'halde mevaddı âtiye karargir olmuştur. 

Madde 1 — iki tertipten mürekkep olmak üzere Hükümeti Seniye 
tarafından bir istikraz aktedilecektir. Şöyle k i : 

Bağdat demiryolu yüzde dört faizli istikrazı Osmanisi ikinci tertibi 

Bağdat demiryolu yüzde dört faizli istikrazı Osmanisi üçüncü 

tertibi 

Jkincİ tertip (108.000.000) frank yahut (88.128.000) mark veya 
(4.320.000) lira isterlin veyahut (51.840.000) Felemenk filorini veya 
(4.752.000) lirayı Osmani resülmali itibarisi olmak üzere beheri (500) 
frank yahut (408) mark veya (20) lira isterlin veya (240) Fe'emenk 
florini veya (22) lirayı Osmani kıymeti itibarisinde hâmiline olarak 
(216.00ü) kıt'a tahvile münkasim olacaktır. 

(Bağdat demiryolu yüzde dört faizli istikrazı Osmanisinin üçüncü 
tertibi İse OH9.000JOOO) frank yahut (97.104.000) mark veya (4.760.000) 
lira isterlin veya (57.120.000) Felemenk florini veya (5.236.000) lirayı 
Osmani kıymeti itibarisinde olmak üzere beheri ('500) frank veyahut 
(408) mark veya (20) lira isterlin, veya (240) Felemenk florini veya 
(22) lirayı Osmani kıymeti itibarisinde hâmiline olarak (238.000) tah
vile münkasim bulunacaktır, (Altıncı -maddeve müracaat oluna) 

Madde 2 — işbu istikrazın iki tertibi tahvilâtının senevi yüzde 
dörtten faizi bulunacak ve işbu faizin bedeli hâmillerin intihabına göre 
frank veya mark veya lira isterlin veya Felemenk florini veya lirayı 
Osmani olarak altı aydan altı aya yani her senenin efrencî iki kânu
nusani ve iptidayı temmuz tarihlerinde Dersaadet'te. Paris 'te ve Ber
lin'de ve Frankfurt'ta Sürmayn'da ve Hamburg'da ve Londra'da ve 
Amsterdam'da ve Doyçe Bank tarafından hini hacette tâyin olunacak 
Avrupa'nın diğer şehirlerinde tediye olunacaktır. 

Bağdat "demiryolu istikrazı Osmanisinin ikinci tertibinin tahvil
lerine merbut olan birinci kuponun vâdesi iptidayı temmuzu efrencî bin 
dokuz yüz sekiz tarihinde duhul edecek ve bin. dokuz yüz sekiz sene
sinin ilk altı aylık faizini havi olacaktır. Şurası mukarrerdir ki iptidayı 
kânunusani dokuz yüz sekiz tarihinden itibaren istikrazın neşri tarihine 
kadar senevi yüzde dört hesabiyle işliyecek faizler mezkûr kupona 
mahsuben tediye edilecek meblâğdan, tenzil olunacaktır. 
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Bağdat demiryolu yüîde dört faizli istikrazı Osmamsinin üçüncü 
tertibi tahvilâtına merbut barinti kuponun duhulü vâdesi mezkûr ter
tibin Bağdat Demiryolu Şirketi Şahanei Osmanivesine teslimi tarihinde 
Doyçe Bank ile bilittifak Maliye Nezareti Celilesince tâyin edilecektir. 

İşbu istikrazın iki tertibine mahsus tahvilâtının bedeli Düyunu U-
mumiye idaresi tarafından başabaş/tan dun bir fiatla mubayaa suretiyle 
tesviye kılınmak ve işbu mubayaat başabaştan dun bir fiatla icra olu-
namadığı takdirde sene besene kur'a keşidesiyle başabaş tediye olun
mak ve balâda mezkûr her bir tertibin resülmali itibarisi üzerine he-
sabedilmek üzere senevi yüzde (0.087538) resülmale mahsup akçe tah
sisiyle başabaş olarak 'beher tertibe ait i lk kuponun duhulü vâdesinden 
itibaren doksan yedi buçuk senede hâmillerin İntihabına 'göre frank 
yahut mark veya lira isterlin veya Felemenk florini veya lirayı Osmani 
olarak tediye edilecektir. 

Kur 'alar her sene efrencî 2 kânunusani kuponunun, duhulü vâde
sinden iki malı evvelce keşide olunacak ve kur'ası çıkan tahvilâtın be
deli bu kuponun bedeliyle beraber aynı zamanda i fa edilecektir. 

ikinci tertip tahvilâtının birinci kur'ası 2 teşrinisani efrencî 1908 
tarihinde ve üçüncü tertip tahvilâtının brinci kur'ası ise bunlara ait 
ikinci kuponun duhul vâdesinden iki ay evvel çekilecektir. 

Kur 'alar ile mubayaat Dersaadet'te Düyunu Umumiyeİ Osmaniye 
Dairesinde ve ldarei mezkûre marifetiyle keşide olunacak ve her kurba
nın neticei hâsılası idarei mezkûre canibinden nihayet kur'aların yevmi 
keşidesinin ferdası taahhütlü mektupla Doyçe Bank'a tebliğ edilmekle 
beraber akdemce keşide edilen kurcalarda isabet edip 'bedelleri tediye 
edilmek üzere henüz bankalara İbraz edilmiyen tahvilât numaralarım 
havi bir kıta cetvelle ilân edilecek ve yine Doyçe Bank vasıtasiyle işbu 
istikrazın tediyei mürettebatına ait sair bilcümle ilânat misillû ma
sarifi Hükümeti Seniyeye ait olmak üzere Dersaadet'te iki ve Berl in 'de 
iki ve Frankfurt'ta bir ve Hamburg'da bir ve Paris'te iki ve Londra'da 
bir ve Amisterdam'da dahi b i r gazeteye derç ve ilân ettirilecektir. 

Madde 3 — 20 şubat 1318 yani 5 mart 1903 tarihli mukavelename 
mucibince imtiyazı Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketine ihsan bu-
yurulmuş olan JConya, Bağdat, Basra körfezi demiryolunun mecmu tulü 
tahminen sekiz yüz kırk kilometreden ibaret bulunan Bulgurlu, Halif 
hattı kısmiyle Telhabeş, 'Halep şube hattı için Hükümeti Seniyeee tah
sis olunan kilometre teminatının tediyesine karşılık olmak üzere Bağ-
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dat demiryolu yüzde dört faizli istikrazı Osmamsinin ikinci ve üçüncü 
tertipleri canibi Hükümeti Seniyeden Bağdat Demiryolu Şirketi Şa-
banei Osmaniyesine teslim buyurulacak ve Şirketi mezkûrece dahi ka
bul edilecektir, tfkinci tertip işbu mukavelenamenin imzası tarihinde 
ve üçüncü tertip ise Bağdat Demiryolu Şirketi Şahanei Osmaniyesi ta
rafından muahharen irae edilecek tarihte ita olaınacak'tır. 

Madde 4 — Tahvilâtın tabı ve imali masarifi Hükümeti Seniyeye 
ait olacaktır. Tahvilâtı katiyenin numunesi Bağdat Demiryolu Şirketi 
Şahanei Osmaniyesi tarafından Dersaadet'te Maliye Nezareti Celilesine 
lakdim olunduğu tarihten itibaren on beş gün zarfında Hükümeti Se-
niyece tasvip buyurulacak ve şu müddet zarfında bir cevap alınamadığı 
halde takdim olunan numuneye Hükümeti Seniyece tasvip buyurulmuş-
nazariyle bakılacaktır, 

Madde 5 — Hükümeti Seniye işbu istikrazın Avrupa piyasalarında 
emisyon muamelesinin tesrii maksadiyle istikrazı mezkûrun miktarı 
mecmuu için emisyon muamelesiyle mükellef bankalar tarafından se-
nedatı muvakkate tanzim ve ihraeedilmesi zımnında Bağdat Demiryolu 
Şirk?ti Şa'hanei Osmaniyesine mpzuniyel ita eder. Zikrolunan senedat 
muvakkatenin evvelce Hükümeti Serüvenin nazarı tasvibi âlisine arzolun-
ması iktiza etmiyecektir. 

Madde 6 — Tahvilâtı kafiyeye Maliye \azırınıtt matbu İmzası 
vaz'otunacak ve müfettiş sıfatiyle mezuniyeti lâzimeyi haiz olarak ca
nibi Hükümeti Seniyeden tâyin buyurulacak bir vekil tarafından dahi 
hattı destiyle imza .edecektir. Zikrolunan vekilin Doyçe Bank tarafın
dan vukubulacak talep tarihinden» itibaren nihayet iki ay zarfında 
Berlin 'e azimet etmiş olması fâzım'gelecektir. Bundan başka Düyunu 
Umumiyei Osmaniye 'idare Meclisi Reisiyle Bağdat Demiryolu Şirketi 
Şa.'ıaneı Osmaniyesi 'Meclisi Mare Reisinin matbu imzalan dahi tah
vilâtı meakûreye vaz'olunacaktır. Tahvilâtı katiyenin metni Fransızca 
ve Türkçe ve Almanca ve ingilizce olacaktır. 

İkinci tertibe mahsus tahvilât herveçhi âli taksim edilecektir. Şöy
le k i : bir numaradan yüz aitmiş iki bin numaraya kadar birer tah-
villik yüz altmış iki bin kıta Iİ62.001) numaradan (172.800) numaraya 
kadar beşer tahvillik (llûvSOO) kıta olacaktır, üçüncü tertibin tahvilâtı 
berveçhi âti taksim edilecektir. Şöyle kİ: ¡ 1 ) numaradan (178.500) nu
maraya kadar birer tahvillik yüz yetmiş sekiz bin beş yüz kıta 1178.501) 
numaradan 119ÎMDIH numaraya kadar beşer tahvillik < 11.9001 kıta ola-
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çaktır. Tahvilâtı katiye Hükümetin bilcümle sandıklarınca teminat veya 
kefalet akçesi makamında kabul olunacaktır. 

(Madde 7 — Vâdesi hulul edip bedeli tesviye olunan kuponlarla 
mubayaa olunan veyahut kur'a isabet edip bedeli tesviye kılınan tah
vilât Doyçe 'Bank marifetiyle zımbalanıp iptal olunduktan, sonra Dü
yunu Umumiye idaresine ita olunacak ve idarei mezkûre canibinden 
dahi Hazinei Celileye teslim kılınacaktır. Kur 'a isabet eden tahvilâtın 
hini tediyesinde vâdesi henüz hulul etmemiş olan kuponların cümlesi 
tahvile merbut bulunacak ve noksan olan kuponların bedelâtı kur'ası 
çıkmış tahvilin hâmiline verilecek meblâğdan tenzil edilecektir. Keza 
mubayaa tarikiyle bedeli tesviye edilen tahvilâtın vâdesi hulul etmemiş 
olan bilcümle kuponların bu suretle mubayaa edilen tahvillere merbut 
bulunması muktazidir. 

Madde 8 — iDuhulü vâdelerinden itibaren beş sene müruruna ka
dar bedelâtı istifa olunmak üzere getİrilmİyen kuponlarla kur'a isabet 
edipte vâcibülifa olduğu günden İtibaren on beş sene zarfında bedelâtı 
alınmak üzere ihraz olunmıyan tahviller Hazinei Celile menfaatine ola
rak müruru zamanla kâffei hukuktan sakıt olacaktır. 

Madde 9 — İkinci tertip İçin (4414*541) frank (4) santime ve 
üçüncü .tertip için (4J8Ğ4.170) frank ve (22) santime baliğ olan faiz 
ve resülmal akçesi taksiti senevisinin ve işbu istikraza ait komüsyon ve 
kambiyo masarifİyle ilânat ve sair masarifatm sureti muntazamada 
temini tediyesi zımnında 28 muharrem 1299 tarihli kararnaraei hüma
yuna merbut olan kararnamei âlinin yedinci maddesi ahkâmı müni-
fesince Hükümeti Seniyeye ait bulunan-Düyunu Umumiye! Osmanİyeye 
mahsus varidatı safiye fazlasından yüzde üç gümrük resmi munzam mı 
badettenzil mütebaki meblâğ üzerinden ikinci tertip için (200X)Û0) lirayı 
Osmani ve üçüncü tertip için (220,000) lirayı Osmani ki ceman (420.000) 
l irayı Osmani bir meblâğı muayyen canibi Hükümeti Seniyeden tah
vilâtı mezkûrenin resülmali itibarisinin tamamen tesviyesine kadar 
istikraz tahvilâtı hâmillerinin hesabına olarak sıfatı malûmeyi haiz 
Bağdat Demiryolu Şirketi Şahanei Osm an iyesi ne b i r sureti münhasıra 
ve lâyetegayyerede olmak üzere hasrü tahsis buyurulmuştur. 

Şuras ı mukarrerdir ki jklnci tertibe mtıhtas (200.000) lirayı Os
mani üçüncü tertibe tahsis edilen (220.000) lirayı Osmaniye takaddüm 
edecektir. Tahsisatı mezbure ânifülbeyan faziaî varidat hissesi üzerine 
muabharen vukubulacak tahsisattan mukaddem ve mümtaz bulunacaktır. 
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Şu kadar ki mezkûr ^420.000) liralık tahsisat (2.500.000) »terl in liralık 
1901 seti e.-i yüzde dört faizli istikrazı Osmanisinm mürettebatına tarafı 
Hükümeti Scniyeden evvelee hasır buyurulan (12-1.059) lirayı Osmani 
ve (38) santim meblâğı seneviden sonra tediye olunacak ve bu 'hali 
mezkûr istikrazın resülmaii İtibarisinin tamamen tesviyesine kadar de
vam edecektir. Bundan başka işbu istikraz mürettebatına hasır w tahsis 
edilen (429.01)0) lirayı Osmanilik meblâğı senevii mezkûr 0 9 0 1 ) senesi 
yüzde dört faizli istikraza mulıtas (121059) lirayı Osmani ve (38) san
tim meblâğı maktım senevi çıktıktan sonra Düyunu Umumİ>ei Osma
niye fazlai varidatı safiye kısmından Hükümeti Sen iyeye ait hisse ile 
temin edilen âtideki muharrer avansların tamamii tediyesinden >onra 
vâcibiileda bulunacaktır. Mezkûr avanslar berveçhi âti irae olunur. 
Şöyle ki: evvelâ. Bankı Osmani tarafından 4/17 mart 1906 tarihinde 
İta edilen. (200.000 lirayı Osmani avanstan 1908/1900 senesi iptidasında 

bakî kalan (70.000) lirayı Osmani 

Saniyen : Bankı Osmani tarafından 9/22 kânunu e vu-i 1906 tari
hinde edilen avans (250.000) lirayı Osmani 

Salisen: Bankı Osmani tarafından 14/27 nisan 1907 tarihinde edilen 
avans (200,000) lirayı Osmani. 

Râbİan: Doyçe Bank tarafından 24 /6 kâuuııusani 1908 ve 1/14 
mart 1908 tarihlerinde edilen avanslar (300.000) lirayı Osmani 

Hâmisen : Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi tarafından 28/12 
mart 1908 tarihinde edilen avans (30.000) lirayı Osmani 

Fazlai mezkûreden 'Hükümeti Seniyeye ait hisse işbu istikrazın İki 
tertibine muhtas taksiti senevinin tediyesine kifayet etmediği halde sene 
aharında tahakkuk edebilecek noksan canibi Hükümeti Seniyeden Kon
ya ve Adana ve Halep Vilâyetlerinin ertesi sene ağnam rüsumunun hâ
sılatı evveliyesinden ikmal buyur ulacaktır. Şurası mukarrerdir ki bu 
tahsisat Halep Vilâyeti ağnam rüsumundan evvelce mün'skit mukave
lename mucibince sair bir cihete tahsis edilen «enevi (40.000) lirayı 
Osmaninin tediyesinden sonra tesviye edilecektir, fşbu istikraza hasır 
ve tahsis edilen varidatın hiç bir sebep ve bahane İle ciheti tahsisinden 
fekki caiz olamıyacaktır. (Marüzzikir (420.000) lirayı Osmani tahsisattan 
başka Hükümeti Seniye 'Konya, Bağdat, Bas ra Körfezi demiryolunun 
tulü tahminen sekiz yüz kırk kilometreden ibaret bulunan Bulgurlu, 
HalÜ halliyle Telhabeş, Halep şube hatlının hasılatı gayri sâfiyei vasa* 
tisindeki hissesini tahvilatı mezbure resüImaJi itibarisinin tamamii tes
viyesine kadar lâyetegayyer bir surette işbu istikraza karşılık tâyin ve 
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tahsis buyurur (Hükümeti Seniye ile Anadolu Osmanlı Demiryolu Şi r 
keti beyninde mün'akit 20 şubat 1318 (.5 mart 1903) tarihli mukavele
namenin otuz beşinci maddesine müracaat oluna) işbu hisse salifüzzikir 
mukavelenamenin kırkıncı maddesi mucibince -her sene tâyin oluna
caktır. Ancak şurası mukarrerdir ki mezkûr mukavelenamenin otuz be
sinci maddesinin on sekizinci fıkrası mucibince Konya. Bağdat. Basra 
Körfezi demiryolunun aksamı muhteli fesin in temini imali cin mevkii 
tedavüle ihracedilecek tahvilâta mahsus olarak aksamı mezkûre hâsı
latından Hükümeti Seniyeye isabet eden miktarı hâsılat birleştirilecek 
ve bu suretle teraküm eden hasılat beher kısım için itibari olarak mev
kii tedavüle İhracedMmiş olan tahvilâtın miktarı aslisi nispetinde tah
vilâtın umumuna bilâ tefrik tahsis edilecektir. 

Hükümeti Seniyenin işbu hissesi bir senenin hâsılatında tâyin 
edildiği halde Bağdat Demiryolu Şirketi Şahanei Osmaniyesi işbu his
seyi istikraz mürettebatının hesabına olmak üzere Düyunu Umumiyeİ 
0 : - I I I ; L Î I İ \ C İdaresine teslim edecek ve idarei merkume dahi senei cariye 
iptidayı temmuz kuponunun tediyesine muktazi mebaliğden fazla ka
lacak mİklan nakten Hükümeti Seniyeye İta eyliyecektir. Hükümeti Se
niye İşbu mukavelenamenin müddeti imlidadı zarfında mukavelei mez-
hureyi imza edenler beyninde ittifak hâsıl olmadıkça ve aynı kıymet 
ve teminatı haiz olmak üzere onlar tarafından kabul edilmiş varidatı 
saireyi istikrazı mezbuıe tahsis etmedikçe işbu istikrazın mürettebatı 
seneviyesine hassaten karşılık tahsis olunan varidatı tenkis veya tebdil 
ederek hiç bir gûna tadilât icra etmiveceğinî beyan eyler, 

Madde 10 20 şubat l&lft (5 mart 1903) tarihli mukavelenamenin 
otuz beşinci maddesinin on ikinci fıkrası ahkâmına tevfikan Bağdat 
Demiryolu Şirketi Şahanei Osmaniyesi dahi sahibi İmtiyaza kilometre 
başına ihsan buyurulan taksiti seneviden dolayı ihracedÜtniş ve edile
cek olan tahvilât hamillerine Konya'dan Basra Körfezine kadar müm-
tet olan hat ile şube hatlarını ve edevatı «lüte'harrikesini lâyetegayyer 
ve âhara gayri kabili terk bir surette rehin olarak tahsis etmiştir. Bun
dan başka işletme masarifi tesviye olunduktan sonra şirketi mezbure 
mecmu tulü takriben (840) kilometreden ibaret bulunan Bulgurlu, Ha-
lif hatt i)!c Telhabcş, Halep şube hattı hâsılatından-mukavelenamenin 
(3S) ve (36) ncı maddeleri ahkâmına tevfikan taayyün edecek hissesini 
dahi avnı suretle tahsia eder. Ancak şirketin İdaresine müdahale eyle
mi ye ashabı tahvilâtın asla hakkı olmıyacaktır. Şirketin hissesiyle iş
letme masarifatı şirketin hesabatınca tâyin olunarak masarif atı mez-
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küre hasılatından badettenzil hisset mezkûre ledelhace istikrazın mü
rettebatı hesabına olarak her senenin bilançosunun içtimai umumî ta
rafından tasdikini mütaakıp her sene 'Düyunu Umumiye idaresine tes
lim edilecektir. Şayet Düyunu Umumiyet Osmaniye idaresi işbu tah
sisatı istikrazın mürettebatına hasreylemek lüzumunu Bağdat Demiryolu 
Şirketi Şahanei Osmaniyesinin her sene içtimai umumu âdisinden ni
hayet bir gün evveline kadar şirkete ihbar eylemezse şirketi merkume 
ânifüzzikir hâsılattaki hissesini serbestçe sarf ve istimal eylemive 
mezundur. Hükümeti Seniye dahî istikrazın mürettebatı hesabına olarak 
şirketin hu suretle İta eylemiş olacağı mebaliği şirkete'tediye edecektir. 

Madde l'l — Doyçe Bank Bağdat Demiryolu istikrazı Osmanisinin 
ikinci ve üçüncü tertiplerinin faiz ve resülmali mürettebatının tesvi
yesine işbu istikrazın müddetinre lâyenaziî surette memur olacaktır. 
Hükümeti Seniye işbu İstikrazın iki tertibinin faiz ve resülmal akçesi 
mürettebatı için gerek Doyçe Bank ve gerek onun tâyin edeceği bankalar 
tarafından tediye olunan mebaliğ üzerine Doyçe Banka yüzde bir ru'bu 
tahsis eder. Paris'te istikraz mürettebatının tesviyesi için Bankı Osmani 
şimdiden tâyin olunmuş ve fakat bundan gayri diğer müessesalı sarra
fiyenin tâyini hakkı muhafaza edilmiştir. 

Madde 12 Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresi işbu mukave
lenamenin dokuzuncu maddesinde gösterildiği üzere fazlai varidattan 
Hükümeti Seniyeye ait olan hisseden evvelâ memaliki ecnebiyede frank 
ve mark ve İngiliz lirası ve Felemenk florini olarak kupon ve kur'ası 
Çıkmış tahvilâtın tediyei bedelâtından tevellüdedebilecek kambiyo fark
ları dâhil olduğu halde Bağdat demiryolu yüzde dört faizli İstikrazı 
Osmanisinin ikinci ve üçüncü tertiplerinin faiz ve resülmal akçesi mü
rettebatına muktazi olup Doyçe Bank tarafından sadece vukubulacak 
bir ihtar üzerine Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresinden bankı mez
kûra tediye edilecek olan mebaliği ve saniyen ikinci maddede zikrolu-
nan ilânat masarifi ve on birinci maddede muharrer komüsyonla ku
pon ve kur'ası isabet eden tahvilâtın irsaline ve saireye müteferri ma-
sarifatı cüziyeyi ifraz edecektir. 

ıDiğer taraftan şurası sarahaten muharrerdir ki Düyunu Umumiyei 
Osmaniye idaresi Bağdat Demiryolu Şirketi Şahanei Osman iyesinden 
İstikrazın mürettebatı hesabına olarak işbu mukavelenamenin doku
zuncu ve onuncu maddeleri mucibince ahzedeceği mebaliğ üzerine ko-
müeyon talebine asla hakkı olamıyacaktır. 
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Madde 13 — İşbu istikraz tahvilâtının faiz ve resülmal akçesi mü
rettebatının tediyesine muktazi mebaliğ kuponların duh-u! vâdelerine 
ve kur'aları isabet eden tahvilâtın tarihi tediyelerine nihayet dört ıhafta 
kalıncıya kadar kamilen Doyçe Bankın yedinde mevcut bulundurulmak 
üzere Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresi canibinden mezkûr bankava 
tediye kılınacaktır. Mezkûr Doyçe Bank her tpslimatı üç gün zarfında 
Hazinei CeJilenin menafiine en ziyade elverişli surette marka tahvil 
eyledikten sonra hâsılını bir hesabı mahsusta Devleti Aliyeye maa faiz 
irat kaydedecek ve bu faizin miktarı Almanya Devleti Bankasının resmî 
iskonto fiatından yüzde bir noksan iyi e Iıesabedilecektİr. işbu faiz mez
kûr Doyçe Bank Sandığına giren mebaliğin tevarihi teslimlerinden iti
baren o mebaliğin ait olduğu altı aylık taksitin duhulü vâdesinden iki 
hafta evveline gelinciye kadar Hükümeti Seniye lehine yürütülecektir. 
Zikri sebkeden hesabı mahsus her senenin kânunusanisi İkisinde ve tem
muzu iptidasında Doyçe Bankla Düyunu Umumiye İdaresi beyninde 
kat'olunacaktır. 

Madde 14 — İşbu istikrazın İki tertibiyle işbu mukavelenameye 
ve onun mevkii icraya vaz'ma mütaallik fcâffei evrak ve işbu İstikrazın 
tahvilâtİyle iki tertip kuponların Memaliki Devletî Aliyede halen ve 
istikbalen damga resmiyle her nevi rüsum ve tekâliften muafyrr. Hü
kümeti Seniye tahvilât kuponlariyle resülmalinin tediyatı üzerine hiç 
bir gûna tenzilât ve tenkisat icra etmemeği taahhüdeder. İşbu İstikraz 
tahvilâtına ait ecnebi pulları masarifatı 'Bağdat Demiryolu Şirketi Şa
hane! Osmanİyesine ait olacaktır. 

Madde 15 — İşbu istikrazın iki tertibine mahsus tahvilâtı için 
Doyçe Bank tarafından Bayın olunacak Avrupa borsalarında kot istİh-
saliyle buna müteferri masarif Bağdat Demiryolu Şirketi Şahanei Os
manİyesine ait olacaktır ve Hükümeti Seniye dahi sefaretleri marife
tiyle bu hususta tavassut buyuracaktır. Maliye Nazıriyle Düyunu Umu
miye İdare Meclis Reisi işbu istikrazın iki tertibinin neşrine dair iktiza 
eden ilâıınameler ile beyannameleri imza eyliyeceklerdir. 

Madde 16 — Hükümeti Seniye ahaliye lâakal iki malı evvelce ilânı 
keyfiyet ettikten sonra işbu mukavelenamenin be isi tanzimi olan tah
vilâtı her ne vakit isterse bedel âtı m başbaşa tediye ederek mevkii te
davülden refeylemek hakkını muhafaza buyurur. 

Hükümeti Seniye istikrazı mezkûrun henüz tedavülde bulunan tah
vilâtının nakten ve başabaş tediyesi ve yerlerine daha az faizli tahvilâtı 
saire ikamesi suretiyle her vakit Harinei Celile menfaatine olarak bu 
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istikrazın iki tertibinin muamelei tahviÜyesine iptidar etmek salâhiyetini 

dahi muhafaza buyurur. 

Madde 17 — İşbu mukavelenamenin tefsir veya icrayı ahkâmından 

mütehaddis münazaat bir heyeti hakemiye marifetiyle faslü hasmolu-

nacak ve ihtilâfta alâkadar olan her taraf bu bapta bir mah zarfında 

birer hakem naabedecekler ve bunlar beyinlerinde uyuşamadı-kları 

halde bir mümeyyiz tâyin eyliyecekler ve onun vereceği karar katiyül-

hüküm ve âkidînin cümlesi hakkında mecburiyülicra olacaktır. 

i şbu mukavelename üç nüsha olarak 20 mayıs 1324, 2 haziran 1908 

tarihinde Dersaadet'te tanzim ve taati kılınmıştır. 

Bağdat Demiryolu, Şirketi Şahanei Osmuniyesi tarafından Nafıa 

Nezareti Celilesine. takdim kılınan 22 haziran 1908 tarihli 

ve 7/146 numaralı mektubun tercümesidir 

Konya, Bağdat, Basra Körfezi demiryoluna dair 20 şubat 1318 

(5 mart 1905) tarihli mukavelenamenin hini teatisinde hattı mezkûr ci

varında ecnebi muhacirinin ne celp ve ne de iskân edilmemesi Şirketi 

âcizanemizde taahhüt edilmişti. 

Bu kere hattın Bulgurlu'dan H a l i f e kadar temdidi ve Telbabeş -

Halep şubesinin inşası hakkında 3 cemaziyelevvel 1326, 20 mayıs 1324 

(2 haziran 1906) tarihinde aktedilen mukavelename! munzamma mü

nasebetiyle marul bey an taahhüdatı vakıaya Şirketi âcizanemizce tama-

miyle riayet edileceğinin tekidine müsaraat olunur. Olbapta. 

'Meclisi İdare Azası ve Vekili 

(İmza) : Hügnen 

No: 2 0 2 — İhtilafı tâbiiyetin t e v a r ü s ve intikali e m l â k 

h u s u s u n d a derece i tes irat ı h a k k ı n d a iradeİ senîye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Memaliki Şahanede İstimlâke mezun olan ecanibin emlâkte hakkı 

tevarüs ve intikale nailiyetleri keyfiyetince tekevvün eden ihtilâfa! ve 
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bundan dolayı süfera canibinden vukubulan müracaat üzerine cereyan 
eden tetkikat ve raüzakeraü havi Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesinden 
tanzim ve ita ve ırreyanei âbidanemizde kıraat olunan işbu mazbatada 
tafsilen beyan olunduğu üzere maslahat esasen üçe münkasim olup 
birincisi tebaaî Devleti Aliyeden bir şahsın uhdesindeki emlâk ve akara 
tebaai ecnebîyeden olan evlât ve akaribinin hakkı tevarüs ve intikali 
maddesi olup bu gibilere Devletçe bir gûna hak ve salâhiyet verilme
miş ve şimdiye kadar hiç bir taraftan itiraz vuku bulmamış olduğundan 
•bu baptaki muamelâtın kemakân cereyan etmesi ve ikincisi tebaai ec
nebiye uhdesindeki arazİi emiriye ve mevkufe ve icareteynli akarat 
ve miistagallât ve mukataalı emlâkin tebaai Devleti Aliyeden olan ve
resesine dahi imikali teamül iktizasından olduğundan teamülü mezkûr 
veçhile muameleye devam olunması muktazi olup asıl mevzuubahis 
olan mesele Memaliki Şahanede emlâki sırfeye malik olan bir ecnebinin 
hini vefatında tabi olduğu devletten başka bir veya muhtelif devlet 

tebaasından olan evlât ve akaribinin de emlâki sirfai mezkûreden his
sedar edilip edilmemesine mütedair olan üçüncü kısımdan ibaret bu
lunmuş ve dairei mezkûrece bu madde hakkında ihtilâf vukuiyle ikiye 
inkısam eden âra beyninde tesavi hâsıl olmuştur. Vakıa aranın, bir kıs
mı tarafından dermeyan olunduğu üzere düveli ecnebiyeden bazıları 
memaliki dahilindeki emlâk ve arazinin hakkı tasarrufunu kendi te
baasına hasretmiş olduğu gibi bazıları dahi ecanibe bu hakkı ita ile 
beraber bazı kuyut ile takyit ve bazısı da buna dair vaz'ettiği nizamaü 
icabı hale göre tadil edip Hukuku Düvel ahkâmınca her hükümetin 
iktizayı menafiine göre veya menafii mütekabile esası üzerine bu gibi 
nizamatı vazı ve tadile salâhiyeti derkâr bulunmuşsa da Hükümeti 
Seniye kavanîm* mevcude ile ilerde vaz edeceği nizamata tabi olmak 
şartiyle Memaliki Şahanede ecanibe hakkı istimlâki bahş ve İhsan bu
yurmuş ve ihtilâfı dâr meselei şer'iyesi arazii emiriye ve mevkufe ve 
müsakkafat ve müstagallâtı vakfiyemin intikalinde mabihüttatbik ol
mayıp bunların sureti tasarruf ve intikali nizamatı ma'hsusa ve mu-
karrerat ve teamüle müpteni ve istimlâke mezun olan ecanip hakkın
da da şimdiye kadar mer'İ bulunmuş olduğuna ve Memaliki Şahanede 
sakin ecnebilerden vefat edenlerin veresesi de ecnebi olduğu halde 
emvali menkulelerine Hükümeti Seniyece müdahale olunmıyarak kon-
solâtoları marifetiyle vârisleri beyninde taksim edilip yalnız uhdele-
r indeki emlâkin muamelei İntikal İyesi Def terhanece icra kılınmakta 
olduğu cihetle bu bapta nazarı dikkate alınacak cihet nizamatı Devleti 
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Aliyeye tamamhle Levfikı muamele kaziye?) olup emlâki sııfenin te

varüs ve intikalinde Devletçe mer'i olan kanun ise mirasa miitaallik 

olan mesaili şer'iyeden ibaret ve ihtilâfı dâr meselesi de o cümleden 

olmasına ve yekdiğere teavün ve tetıasıır ü/.ere. bulunan lıükümaLı ec

nebiye arasında manii irs olan ismet ve velayetin ademi inkıuıı sebe

biyle ihtilâfı dâr mutasavver olmayıp fi zamanına düveli muteha.be 

beyninde nıuahcdat ile mü nakit sulh ve nıüvalât baki ve kaidei teavün 

ve lenasur mer'i oldukça onları murisleri uhdesindeki emlâkin hakkı 

tevarüsünden mahrum etmek kabil olamıvacaeına binaen arazii emiriyc 

ve mevkııfe ve mu*akkafai ve müstagaîlâtı vakfivenin İntikalinde mer'i 

olan nizamat ve teamül veçhile kemakân muamele olunmak ve emlâki 

sırf e ile alım sa t ımda emlâki s ırfe gibi muamele cereyan etmekte olan 

mukataalı arsalar üzerindeki mülk. ebııive ve eşcar ve kurumun tevarüs 

ve imikali muamelâtı dahi miras hakkındaki taksimatı şer'iveye tev

fikan ifa ve bu muamelenin muhtelif ve beyinlerinde sulh ve müsa-

lemet müstakar olan devletler tebaasından vârisleri bulunan ernebi-

lerin uhdesindeki emlâki -sırfe hakkında da tarhik ve icra olunmadı ve 

bu bapta ecanip tarafından hakkı mükte.-ep şekline ifrağ olunabilecek 

bir güııa yanlışlık vukua getirilmemesine fevkalgaye it ina kılınması 

hususlarının Defterhakanİ Nezaretine tebliği ve tarafı Meşihat! e Ad

liye ve Hariciye ve Kvkaf Nezaretleri ne malûmat İtası tezekkür kılındı. 

Olbapta ve kal ı be i ahvalde emrti ferman bazretı veliyiîlemir efendi

mizin di r. 

7 rpfnvüi'rvve! 1326, 27 mart 1324 

Arz tezkeresi 

Fcanibin uhdesindeki emlâkin tevarii-. ve intikalince tekevvün eden 

İhtİlûfat üzerine cerevan eden tetkikai ve müzakeralı havi Şûrayı Devlet 

Mülkiye Dairesince tanzim ve Meclisi Mahsusu Vükelâca tezyif olunan 

mazbata arz ve takdim olunmakla olbapta her ne veçhile iradei seniyei 

hazreti hilâfetpenahi şerefmütaallik bııyurulursa mantuku âlisi İnfaz 

edileceği bevaniyle tezkerei senaverİ terkim kılındı efendini. 

7 rebiy'ûlevvel 1326, 27 mart 1324 

http://muteha.be
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N o : 2 0 3 — Alatmııya Kasabas ı Daîreİ Belediyes ince a l ınacak 

r ü s u m h a k k ı n d a iradei seni ye ve tn r i fe 

Şûrayı Devlet Maliye Dairesi Mazbafmt 

Dâhiliye Nezaretinin 5 safer 1326 tarihinde Şûrayı Devlete havale 

buyurulan -1 safer 1326 tarih ve dört bin yedi yüz kırk allı numaralı 

te?kere-Jİ melfufatiyle Maliye Dairesinde kıraat olundu. 

.Mealinde Alasonya Kasabası abü havasındn tevlidetmekte olduğu 

sıtma ve emsali hastalıklardan dolayı muhtaç olduğu tanzifat ve imarata 

mahallî beledî varidatının azlığı mâna oldıiığu cihetle Manastır Şehrinde 

belediyece istifasına başlanılan duhuliye resmi tarifesine tevfikan ve 

kasabanın ihtiyacına gjöre \ üzde elli nispetinde tenzilât icrasiyle ta-

dilen tanzim kılınan melfuf tarife mucibince burada dahi resim ahzi 

istizan kılınmıştır. 

Duhuliye resmi ahzi esasen Devletçe kabul edilmemiş olduğu ci

hetle burada dahi bu suretle resim ahzi emsali hakkında beyan> olun

duğu icçîıiJe münasip gÖrülemeyip ancak Rumeli \ i l âya t ı Şahanesinin 

ahvali mevkıiyelerine nazaran ahzedılip edilmemesi hususunun tâl ini 

takdiri âliye menut bulunduğu tezekkür ve evrakı mevcude lef fen tak

dim kılındı. Olbapta emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

5 rebiyülevvel 1326, 24 mart 1324 

tradei senvyeyi mübelliğ hamiş 

Resİdei desti tazim olup Meclisi 'Mahsusu Vükelânın «ıazhatai 

mâruzasiyle manzuru âli buyurulan işbu tezkerei s'âmiyei sadareipp-

nahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâferpenahi şeref-

müteallik buyurulmuş olmakla olbapta emrü ferman hazrefı* velİyü-

1 emrindir. 

ff cemnzİvelevıvl 1326. 25 mayıs 1324 
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MeclUi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Şûrayı Devlet Maliye 'Dairesinin işbu mazbatası meyanei bende-

gânemizde mütalâa ve Rumeli Vilâyatı Şahanesi Müfettişi Paşa ile 

muhabere olundu. Meallerinden müsteban olduğu veçhile Alasonya 

Kasabasının mühtacolduğu tanzifat ve ima rata mahall î beledî varida

tının ademi kifayetine mebni Manastır Şehrinde belediyece istîfa olu

nan duhuliye resmi tarifesine tevfikan ve yüzde e l l i nlispetinde tenzilât 

icrası suretiyle tadilen tanzim olunan tarife mucibince mezkûr Alasonya 

Kasabasında dahi resim ahzi münasip ve bazı emsaline muvafık gö

rünerek tarife İle Müfettişliğin ol baptaki tahriratı leffen arz ve takdim 

kılınmış olmakla müsaadei seniyei cenabı hilâfetpenahi olduğu halde 

mezkûr tarifenin kasabai mezburede mevkii tatbika vaz'ı hususunun 

Manastır Vilâyetine tebliğinin Dâhil iye Nezaretine iş'arı ve Müfettişi 

mumaileyhe malûmat itası babında ve katıbei ahvalde emrü ferman 

hazreti veliyülemir efendimizindir. 

Gurrei cemaziyelevvel 1326, 18 mayıs 1324 

Arz tezkeresi 

Alasonya Kasabasının tanzifat ve imaratına sarfolunmak üzere 

mahallî belediyesince alınacak rüsuma dair Şûrayı Devlet Mal îye Daire

sinden tanzim ve Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil kıl ınan mazbata 

arz ve takdim olunmakla ol bapta her ne veçhile iradei seniyei hazrett 

hilâfetpenahi şerefmütaallik buyuru 1 ursa mantıukıı münifi infaz edi

leceği beyaniyle tezkereİ senaveri terkim kılındı efendim. 

Gurrei cemaziyelevvel 1326, 18 mayıs 1324 

iradei seniyeyi mübelliğ hâmis 

Residei desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Vükelâdan mü-

zeyyel mazbatasiyle beraber manzum â l i buyurulan işbu tezkereİ sâ-

miyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei seniyei cenabı hilâ

fetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olmakla olbapta emrü ferman 

hazreti veliyülemrindir. 

19 cemaziyelevvel 1326, S haziran 2324 
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N o : 2 0 1 — Ylersayı D e r s a a d e t ' e h a r e k e t edeıt v a p u r l a r * 
b a ğ l a n a r a k fr>ğaziçinr g id ip ge l en b ü y ü k ve k ü ç ü k 

k a y i k h ı r h a k k ı n d a m ü t t e h a z t edahİ r i inz iba t iye 
h a k k ı n d a i r ade i s en iy r 

Mor/isi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Mersayı Dersaadet ten hareket eden şilen ve sair «enlilerin arkasına 
bağlanarak Roğaziçine doğru gidin gelmekte olan hiivirk küçük kayık
lar kaçakçılığa ve evrak ve eşyayı muzırra ve e*Hha İthalâtına ve eşhası 
şerirenin duhul ve hurucunu teshile hadim olacağından ve Samatva ve 
Fîoğazİcjnirı hâ'i mahallerinde bunların derunlarındaki e>Iıa-: muzınn 
ile kaçaktılar istediği gibi hareket ve ihracata keshi mııv:ıfTakıycl ede-
(•eklerinden gerek bir lakını eşhasın firarına ve evrak ve esl!h;ıi mu
zırra ve eşvayı ııarİyenin duhulüne ve gerek kıvmettar eşvaıım kaçırılıp 
gümrük haklatınca külli zarar ve zivaıı husulüne mevdan kalmamak 
için Devletçe ihtivan masraf olunarak küçük ve -seri muşlar tedarik ve 
bahriyece eveafj lâzîmeyi haiz zâbitarı İle memurini saire ikame, ve 
îcaheden taraf-ııt mevkileri tâyin ve bir nizamname tanzim ile bu gibi 
ahvalin kativen önünün alınması zımnında ittihaz olunacak kararın 
arzı atebei u k a kılınman hakkında evvel ve âhır şerefsııdur bııyurulan 
İradatı senivri hazret! hilâfpJ-penahiyi mübelliğ tezakirî hu-:ıısive ve 
Rusva'dan gelen vapurlar derıımında hazı Bulgar ve Ermeni fesedesinin 
tavfa sıfatiyle istanbul'a geldikleri arz ve ihbar olunduğundan eşhas 
ve eşyavı muzırra nakleden merakip ashabının sureti tecrimi İçin Ceza 
Kanunnamei Hümayununa bir madde i mahsusa ilâvesi mukaddema 
emrü ferman buyurnlmasına mebni bu bapla sebkeden iş'arala cevaben 
Adliye ve Bahriye ve Zaptiye Nezaretlerinden gelen tezkereler ile be
raber meyanei çakeranemizde kıraat ve mütalâa olundu. Bahriye Neza
retinin tezkeresinde evvelâ Dersaadet ve civarına erbabı fesat İle eşyayı 
muzırra nakil ve İhracının külliyen men'i için takibat ve teftişatı mü-
temadiyede kullanılmak üzere Liman Dairesinde altı kıla istiml>ot ve rö
morkör ile üç aded iki takım mürettepli ve dört çifte filika bulundu
rulması ve bundan başka Harem iskelesi. Üsküdar. Yenikapt ve Kavak 
liman mevkilerine de keza iki takım mürettepli dört çifte birer filika tah
sisi iktiza ed'ıp zikrolunan yedi kıta filika il? mürettebatı lâzime Dairei 
Bahriyece tedarik ve Liman Dairesinin elyrvm mevcut olan istimbot
larından işe y a m a n l a r Tersanede tamir edileceği cihetle takriben altı 
bin liraya kadar yeniden dört kıta istimbot mubayaası lâzımgeleceğinİ, 



saniyen vesaiti icraiyeden olan liman çavuşlarının ademi kifayeti ci-
hetiyle bunların tensik ve tasnifi ve kırk ikiye iblâğı zımnında elyevm 
bunların maaşa-tı seneviyesİ bulunan kırk dört hin yüz altmış kuruşa 
doksan bîr bin dört yüz kırk kuruşun tahsisatı bahriyeye zammı ieabede-
ceği. salisen Liman Dairesince resmî bir kılavuz idaresi teşkii ve elyevm 
kılavuzluk edenlerden muktedir ve routenıen olanlar bu idarede istih
dam olunmak üzere şimdilik yirmi nefer kılavuz ile altı kıta kuv
vetli römorköre lüzum olup mezkûr römorkörlerin dahi on beş bin lira 

ile mubayaası kabil olacağı, râbian vapurlara su. kömür ve levazımı 
saire itası ve deniz bakkallığı icrası hususunun şerait ve teminatı lâzime 
ile tebaai Osmaniyeden münasip bir zata ihalesiyle bu muamelenin 
liman ve zabıta memurlarının nezaret ve teftişi daimisi tahtında cereyan 
ettirilmesi, hfumiseıı liman ve boğazlarda posta ve yük vapurlarının ar
kasına merak i bi sağire bendi rıizamen memnu olduğundan bu mem-
ııuiyetin muhafazasına itina İle beraber hilafı memnuivel hareket eden
lerin cezalandırılması ve sefaiui sağireyi cerreımek ve bu verile ile de 
tarassudatta bulunmak üzere limanca iki ve daha /iyadt n>;norkör bu 
işe tahsis olunması, sâdisen ııizamaiı d jhüiy . ' . i muhil surette seyrü 
sefer etmekle bulunan ecnebi kumpanyalarına ait mavna ve salapurya 
gibi merakibi sağirenin ledabiri münasibe ile lebaai Osmaniye uhde
sine intikaliyle liman ve zabıta nİzamaüna tabi miıılması ve keza ecnebi 
kumpanyalarına ait ve cisreyn beyninde demirli olarak metruk bulunan 
depoların kaldırılması, sâbian maden kömürü iddİha.ıua mahsus olmak 
üzere münasip bir mahalde depolar tesisi için bir daireye yahut tebaai 
Devleti Al İyeden t a l i p olanlara imtiyaz itasiyle müteferrikan mevcut 
olan depoların ortadan kaldırılması, sâminen boğazlardan mürur eden 
sefaini ecnebiyenin hâmil oldukları fermanı âlileri münasip bir ücret 
mukabilinde toplamak üzere Liman Dairesinden nara ferman sefinei 
hümayununa ve Kavak liman mevkiine kadar birer istimbot sevkedil-
mesi, tâsian Boğaziçinde karakol süfünü hümayunundan limanca isti
fade olunmak için süfünü mezkûrenin Liman Dairesine hasrı İrtibatİyîe 
beraber Boğaziçinİn her iki sahilindeki iskelelere liman rüsumat ve za
bıtadan birer memuru muvazzaf tâ\in olunması ve iskeleler beyninde 
bu memurların münavebeten ve bilicap müştereken tarassudatta bulun
durulması ve sevahîli şahanede kabotaj suretiyle icrayı sevrü sefer eden 
sefainî ecnebiyenin menoltınması lüzumu gösterilmiş ve Zaptiye Neza
retinin tezkeresinde zabıtaca elyevm carî olan tedabir ve takayyüdattan 
bahisle balıren emri inzibatin bihakkın temini için Boğaziçi'nden Ayas-
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tafanos'a kadar geştügüzar etm-ek üzere vaktiyle tahsis olunan dört is
timbot muhtacı tamir olarak Tersanece hiç biri tamir ve iade olunma
dığı ve emri inzibatın bihakkın temini sekiz aded istimbotun vücuduna 
ve elyevm, mevcut olan yirmi sandalda geceli gündüzlü ifayı vazife 
ettirilmek üzere müstahdem bulunan kırk dört nefer sandalcıya İlâveten 
yirmi nefer daha sandalcı istihdamına ve kayık ve sandal bulunan is
kelelerin kâffesine Liman İdaresi tarafından dahi birer liman çavuşu 
ikamesine ve sandalcı ve kayıkçı esnafı Liman İdaresine merbut ise de 
bunların zabıta nezareti altında bulundurulması lâzimeden olmasiyle 
esnafı mezkûrenin miklariyle müstahdem bulundukları İskelelerde mev
cut olan kethüda vekillerinin esamisini mübeyyin bir kıta defteri liman
dan salona ahiz ve kaydolunduktan sonra deniz zabitası tarafından iki 
komiser marifetiyle mütemadiyen tahtı teftişte bulundurulmasına mü
tevakkıf bulunduğu dermeyan kılınmış ve eşhas ve eşyayı muzırra 

nakleden merakip ashabının sureti tecrimi hakkında Ceza Kanunname
sine bir maddei mahsusa tezyili hakkında Adliye Nezaretinden varit 
olan tezkerei cevabiye üzerine Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden ka
leme alınıp kezalik meyanei çakeranemizde mütalâa olunan mazbata 
münderecatına nazaran melfuf lâyihai kanuniyenin Ceza Kanunnamei 
Hümayununun elli sekizinci maddesinin ikinci zeyli makamına kaim 
olan maddeİ müzeyyeleye tezyili lâzımgeleceği anlaşılmıştır. Bahriye 
Nezaretinin cümlei iş'aratından olan tedabiri inzibatİyeden istimbot ve 
römorkörlerin ve tarassut filikalarının tezyidi ve Uman çavuşlarının tas-
nifiyle miktarı lâzımına iblâğı ve kılavuz römorkörleri işletilmesi mad
deleri münasip olup bunlar için muktazi masarifin yirmi bir bin liraya 
baliğ olacağı ve liman çavuşları maaşatı için Bahriye bütçesine doksan 
bîr bin dört yüz kuruş zammı lâzımgeleceği anlaşılmış ve hali malî ik-
tizasınca bu akçenin defaten Hazinei Celileden tesviyesindeki müşkülât 
derkâr bulunmuş olmakla Bahriyeye sureti fevkalâdede İki bin beş yüz 
lira itasiyle vesaiti bahriyei mezkûrenin sureti tedricede tedarik ve mu
bayaası münasip görünmüş ve zabıtaya ait istimbotların sürati mümküne 
ile tamiratının Tersanei Amirece icrasiyle beraber sandalcı ve kayıkçı 
esnafının zabıtanın dahi nezareti altında bulundurulmak üzere esnafı 
mezkûrenin miktarîyle müstahdem bulundukları isketelerde mevcut olan 
kethüda vekillerinin esamisini mübeyyin bir kıta defteri Liman idare
sinden Zabıta Dairesine bil İta kaydolunduktan sonra deniz zabıtası ta
rafından iki komiser marifetiyle hemişe teftiş altında bulundurulmaları 
icabı bale ve salifülbeyan lâyihai kanuniye münderecatı maksat ve mas-
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lahala muvafık bulunmuş olmakla ifayı mukteûyatının Adliye ve Bah

riye ve Zaptiye Nezaretlerine havalesi ve Bahriye Nezaretinin, tezkere

sinde mevzuubahİs olan diğer hususata gelince bunların kısmen ecne

bilere ve binaenaleyh muahedata taallûk ve münasebeti olduğu gibi resmî 

kılavuz idaresi teşkili ve kömür depolarının mevakıi münasibede imti

yaz tahtında inşası gibi hususat ariz ve amik şayanı teemmül ve tetkik 

bulunduğu cihetle Liman Dairesinde Hariciye ve Ticaret ve Nafıa hu

kuk müşavirlerinden birer zat hazır olduğu halde teşekkül edecek bir 

komisyonca biletraf tetkikat icra olunarak tanzim olunacak mazbata 

üzerine icabı keyfiyetin meyanei âbidanemizde dahi bilmüzakere kara

rının arz ve istizanı tezekkür ve salifülarz tezakir arz ve takdim kılın

mış olmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrü ferman haz ret j veliyülemir 

efendimîîİndir. 
22 cemaziyelevvet 1326, 8 haziran 1324 

Iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei sâmi.yei sadaretpenahileri 
Meclisi Mahsusu Vükelânın mazbataİ mâruza ve melfuflariyie beraber 
manzuru âli olarak Re j i İdaresince tütün kaçakçılarına karşı ittihaz ve 
takip olunan usulün pek ziyade faidesi görülmekte ve bu da kolcuların 
muayyen bir daire dâhilinde ifayı vazife etmelerinin tesiri olacağı der-
kâr bulunmakta olup emri tarassut ve takipte kullanılacak römorkör
ler le tarassut sandalları da bu suretle devairi mahsusa tayiniyle taksim 
edildikleri halde kaçakçıların suhuletle takip ve derdesti imkânı hâsıl 
olarak takibat tamamiyle semeredar olacağından 've biinaenaleyh o veç
hile tertibat ve taksimatı lâzimenin icrası pek ziyade muvafıkı hal ve 
maslahat olacağı mülâhaza buyurulmakta idüğinden burasının Meclisi 
Vükelâca bilmüzakere kararlaştırılarak neticesi bamazbata arzı atebei 
ulya ve tertibatı mukarrereyi mübeyyin yapılacak harita üzerine taras
sut mevkilerinin numara sırasiyle fenne tatbikan tâyin ve işaret olunarak 
takdim ve isra kılınmak üzere hususatı mâruzai sairenin berveçhi te
zekkür ve istiaan ifayı nvuktezası şerefsudur buyurulan iradei seniyei 
cenabı hilâfetpenahi iktizayı âlisinden bulunmuş ve mazbatai mezkû-
reye hamiş terkimiyle de ifayı tebligat edilmiş olmakla olbapta emrü 
ferman hazreti veliyülemrindir. 

23 cemaziyelevvtl 1326, 9 haziran 1324 
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J M O I 2 0 5 — I f a r i r kozası ü ş r ü a m b a r h e s a b a l m ı n usulü rüyet i 
h a k k ı n d a i r a d e 

Meclisi Vükelâ Mazbatai Müzeyyclesi 
Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Mülkiye Dairesinden müzeyyel 

ijûıı mazbatası meyanei bendegânemizde fedelmütalâa Mülkiye Daire
sinin zeylinde beyan olunduğu üzere harir kozası üşrii ambar fıesaba
tının rûyeli için m e r i olan usulün muvaiıkı maslahat olmaması cihe-
tiyle badezin her »ene fabrika ve mihanik bulunan mahallerden lüzu
mu nissolıınacak yerlerde Hükümeti maha 11 iyece meclisi idare âzasın
dan tâyin edilecek bir zat ile Orman ve Maadİn ve Ziraat Nezareti ve 
Duyunu Umumiye İdarei Merkeziyesi taraflarından tâyin olunacak bi
rer fen memuru ve mahallî Düyunu Umumiye memuru ve Ticaret ve 
Ziraat ve Sanayi Odası reisi ve kezalik meclisi idarei mahalliyece fab
rikacıların muteber ve mutemetlerinden intihabolunacak bir fabrikatör 
ve bir de koza tüccarından mürekkep bir komisyon marifetiyle fabrika 
ve mihanikler için gerek yaş. gerek tam kuru koza zamanında ayrı ayrı 
numuneler tutulup hcsabalın tebeyyün edecek nispeti lıaririye üzerinden 
rüyet edilmesinin ve bu veçhile görülecek ambar hesaplan neticesinde 
zuhur edecek fazlalardan yalnız yüzde iki tenziliyle mütebakisinden iki 
kat üşür istifasının muvakkaten usul İttihazı ve lüzumu hakikî lıissedi-
lirse aııbarların her zaman ve bağteten Düyunu Umumiye memurları 
tarafından muayenesiyle hesapları rüyet edilmek Üzere şimdi mart ve 
nisan aylarında görülmekte olan muamelâtı hesabiyenin her sene kâ
nunusanide rüyeti münasip ve menafü Hazineye muvafık görülmüş ol
duğundan olveçhile ifayı muktezasımn Malîye Nezaretine havalesi te
zekkür ve tensip kılınmış olmakla olbapta ve katıbei ahvalde emrii fer
man ha/.reü veliyülemir cfend'mizindİr. 

IS cerr.aziyt'lrvvcl 1326, 4 haziran 1324 

Arz tezkeresi 

Harir kozası üşrii ambar hesabatınm rüvpti için mer'i olan U M I İ Ü U 

tadili hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin Mülkiye Dairesinden 
müzeyyel mazbatası Meclisi Mahsusu Vükelâda ledHnıütalâa cereyan 
eden mı'tzakeram tevfikan hîttezyİl arz ve fakdînı kılınmış olmakla ol
bapta her ne veçhile iradoi seniyei hazreti hilâfetpenahi şe ' f* f s ü n u h ve 
sudur buyurııJnrsa mantuku âli*]' infaz 'edileceği beyaniyle tezkerei se-
naveri terkim kılındı efendim. 

İH remaziyelfvvel 1326, 4 haziran 1324 
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fradei sen.iye.yi miibelliğ hamiş 

Kesidei desti tazim olup Şûrayı Devletin Meclisi Mahsusu Vüke
lâdan müzeyyel mazbatasiyle manzum âli buyurulan işbu tezkerei «a-
miyei sadaretpeııahileri üzerine mucibince fradei seniyeİ cenabı hilâ-
fetpenahi şerefmütaa'lik duyurulmuş olmakla olbapta emrü ferman 
hazreti veliyüîemrindir. 

2ft eenuızivelevrel 1326, 14 haziran 1324 

N't>: 2 0 6 — Güzergâh m Haki şe lâ le lerden kuvvei e l ek lr ik iyr 
istihsali h u k u k u n u n Hicaz D e m i r y o l u n a ihsanr 

h a k k ı n d a iradei sen iye i husus iye 

S eenmziyelâhır 1326, 24 hazintin 1324 

Hamidiye Hiçiz demiryolunda işliyen katarların cerri için lın-u-
siyle Havran kıt'asının dağlık olan mıntakası dahilindeki meyilli ma
hallerde vukubulan mahrukat sarfiyatının dereeei ehemmiyeti calibi na-
/,arı dikkat olup bu kısımda mevcut şelâlelerden bilistifade kuvv?i elek-
trikiye muharrikleri işlettîrilmesi halinde Hayfa nam kısmının begayet 
tasarruflu bir surene işleltirilmesi mümkün omacasından hattı âli gü
zergâhında altmış kilometre mesafe dâhilinde bulunan ve M i h l h i ol-
mıyan şelâlelerin kuvvetinden İstifade hukuku Komisyonu Alinin 
maımıru hümavunıı mülûkâne buyurulan mazbatası üzerine hattı âliye 
th^an huyunılduğundan muamelei lâzimenin ifası şerefsâdır olan iradei 
seniyei cenabı hilâfetpenahi iktizayı âlisinden olmakla olbapta ernrü 
ferman hazreti menlehülemrindir. 

No: 2 0 7 — R u m e l i Vi lâyat ı Selâsei Şahanes inde Ziraat ve 
felâhatiıı istihsali t e r a k k i y a t ı h a k k ı n d a Talimat 

15 cemaziyelâhır 1326, 1 temmuz J324 

BİRİACİ F A S I L 

Ziraati hadime ve asliyenin yani çiftçiliğin ıslahı 

ıMadde 1 — Ziraati asliyenin yani doğrudan doğruya çiftçiliğin 
ıslahı başlıca toprağın bihakkın lehiyesi ve tohumun intihap ve zer"i 
ve mahsulün idraki gibi mütenevvi ameliyata ve ameliyatı nıezkûreyi 

http://sen.iye.yi
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hüsnü suretle ve idareli bİT tarzda vücuda getirmiye vabeste olduğun
dan vilâyatj mezkûre çiftçilerinin âlâtı oedidei ziraiyeyi suhuletle ve 
şeraiti mutedİlede tedarik edebilmeleri ve âlâtı mezkürenin tarzı isti
mallerini görüp tahsil eylemeleri zımnında ilerde adetleri teksir edil
mek üzere şimdilik Selanik, ıKosova, Manastır Vilâyetlerinin beherinde 
dörderden on iki bap alât ve edevatı ziraiye deposu ve alettedriç me-
vakıi sairede dahi tesis olunmak üzere vilâyatı mezkÛTenin, her birinde 
birerden üç kıta tecrübe ve irae tarlası kuşat ve teşkil kılınacaktır. 

Madde 2 — Alât ve edevatı ziraiye depoları iki derecede olmak 
üzere mürettebolup birinci derecede olan üç depo Vilâyatı Selâseniıı 
merkezleri olan Selanik, Üsküp ve Manastır'da ve ikinci derecede olan 
dokuz depodan üçü Selanik Vilâyetinin Serez, Karaferve. Istrumea ve 
üçü Ko*ova Vilâyetinin Piriştine. Pirzirin, Metroviçe ve üçü dahi Ma
nastır Vilâyetinin Ohri. Oörice. Serfiçe mevkilerinde açılacaktır. 

Birinci derecede depolarda mütenevvi pulluk, kalbur makinesi, 
mütenevvi tırmık hayvan çapası, minder, yalnız biçmiye mahsus orak 
makineleri, çayır makinesi elek, mısır tanelemiye mahsus makine, kır
ma makinesi, ot toplamıya mahsus beygir tırmığı, maa lokomobil har
man makinesi, aleti tasfif, Amerikan usulünde kovan, envai yayık, kay
mak makinesi gihİ bin lira kıymetinde alât ve edevatı zİraiyeî cedide 

Ve İkinci derece depolarda muhtelif pulluk, kalbur makinesi, tır
mık, hayvan çapası yalnız biçmiye mahsus orak makinesi, elek, mısır 
tanelemiye mahsus makine, aleti tasfif,* Amerikan usulünde kovan, muh
telif yayık kaymak makinesi gibi iki yüz lira kıymetinde olan alât ve 
edevatı cedidei ziraiye bulundurulacaktır. 

Birinci, ikinci derecede tertibedilen depolara cemedilmiş olan alât 
ve edevatı cedidei ziraiyenİn, harman makinesi müstesna olarak mu
bayaa kıymetleri üzerine nakliye, sigorta, depo kirası, memur masarifi 
misillû hususattan dolayı 'hiç bir şey zammedilmeyip alât ve edevatı 
mezkûre fabrika fiatiyle tâlibolan ehil zürraa ziraat komisyonlarından 
verilecek karar üzerine kefaleti mutebere ile beş senede mukassatan 
bedeli tediye edilmek şartiyle füruht edilecek yani bir alât depoya mal 
olduğu kıymetten yüzde yirmi noksanİyle satılmış olacak ve bu veçhile 
alât ve edevatı cedidei ziraiyeyi istimal arzusunda bulunan ehli ziraate 
müsait şeraitle mubayaa edeceği alât ve edevat kıymetinin yüzde yir
misi nispetinde bir mükâfatı nakdiyede bulunmuş olacaktır. Bu mü
saade ve mükâfattan bittabi ashabı ticaret istifade edemez. Satış do-
layısiyle depoların duçar olacağı zarar ve ziyan ve sermayesinin te-



963 

naku.su bütçesi muharrer fevkalâde tahsisiattan derhal tahmin edilerek 
satış mülâbesesiyle depoda eksilen alât ve edevat fabrikasından nvü-
saraaten celp ile tekrar mevkii füruhta vaz'edilecektır. 

Birinci derecede depolarda bulunan harman makineleri, harman 
zamanında mahallî ziraat muallimleri vasıtasiyle mutedil bir ücret 
ahzedilmek Üzere müsait tariklere tesadüf eyliyen çiftlikâtta işlettirilir 
harman makinesi mubayaasına tâlibolan .büyük çiftçilere dahi mezkûr 
makinenin celp ve tedariki emrinde teshilâtı mümküne irae kıl ınır . 

Madde 3 — Alât ve edevatı ziraiye depolarının her biri mezkûr 
depoların teşkil edileceği mevakie tâyin kılınacak ziraat muallimlerinin 
tahtı teftiş ve nezaretinde olmak üzere birer memur ve birer bekçiyle 
İdare edilecektir. 

(Madde 4 — Depoların maksadı tesisi zürram suhuletle alât ve 
edevatı cedidei ziraiyeyi tedarik eylemelerine ve bu veçhile alât ve 
edevatı mezkûrenİn istimalince olan fevaİt ve muhassenatın peyderpey 
Vilâyatı Selâsede tamimine matuf olduğundan depoların tarzı idare
leriyle satış muamelâtını hüsnü suretle cereyan ettirmek için başkaca 
bir talimat tanzim kılınacaktır. 

Madde 5 — Atiyen mevakıi sairei münasibede dahi tesis olunacak 
tecrübe ve İrae tarlaları ikinci maddede beyan olunduğu üzere şimdilik 
üç kıtadan ibaret olup bunlardan Selanik Vilâyetine ait olan tecrübe 
ve irae tarlası ziraati vilâyetin diğer livalarına faik ve vâsi olan Serez 
Sancağının merkeze karip b i r mevkide ve Kosova Vilâyeti tecrübe ve 
irae tarlası mahallince bu nama olarak Üsküp Şehri civarında tedarik 
edilipte elyevm mahfuz bulunan arazi üzerinde ve Manastır Vilâyeti-
• in tecrübe ve irae tarlası dahi şehre yakın bulunmak şartiyle muba-
yaaten tedarik olunacak tarlalar üzerinde tanzim ve teşkil ve (d) nu
maralı Islahı Hayvanat Talimat lâyihasında Kosova ve Manastır Vi
lâyetlerine mahsus olmak üzere teşkil kılınacağı beyan olunan iki bap 
aygır deposu dahi işbu iki vilâyetin tecrübe ve irae tarlaları üzerinde 
bina edilecektir. 

Madde 6 — Tecrübe ve irae tarlaları arazisinin bir kısmı dut 
fidanlığına ve eşcarı müsmireye ve ufak mikyasta bağa ve gül bah
çesine ve suni çayır ihdasına- ve bir kısmı müfidolaıı yerli ve ecnebi 
tohumlarının tecrübe ve teksirine ve aksamı sairesi dahi usulü müna-
vefaei ziraate hasır ve tahsis kılınacaktır. 

Madde 7 — Tecrübe ve irae tarlalarında bir müdür bir kâtip bir 

http://naku.su
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hademe bir çiftçi ha?) İki çiftçi >amağt>le iki çift Öküz bir çift koni 
beygiri istihdam edilecek kiriznıe ve bağ ve bahçe teşkili gibi aınelivalı 
cesime İçin ücret \ e yevmiye ile hariçten çiftçi ve hayvan relholunacak 
ve alât ve edevatı cedidei ziraiyesi dahi demirbaş kaydedilmek üzere 
civar depodan ehil zürraa ita edilen fiat veçhile verilecektir. Tecrübe 
ve irae tarlalarının usulü ziraali ve memurlarının vezaifi talimatı malı-
sıısava tabi olacaktır. 

İKİNCİ KASIT. 

Hayvanatın ıslahı 

Madde H Hayvanatı ehliyenin ıslah ve teksiri ve müfidolupta 
Vilâyatı Selâsede ithalen ihdas edilecek ırkların tezyidi keyfiyeti bir 
numaralı talimatta münderiç bulunduğundan burada tafsilinden sarfı 
nazar kılınmıştır. 

Cü( \ C ( ' KASIL 

Sanayii ziraiyenin ihdas ve tarzı tekemmülü 

Madde u — Sanayii ziraiyeden böcekçilik, güiyağcılığı. arıcılık, 
kiiuliyat istihsalâtı gibi ziraatın nazik aksamı bimennihi taalâ birinci, 
ikinci ve üçüncü faslın ilk üç sene zarfında tamamen mevkii fiil ve 
tatbika vaz'ından sonra ya mevcut ve müesses olan tecrübe ve irae 
tarlalarında yahut mevakii sairei münasibede yeniden tesis kılınacak 
tecrübe ve irae tarlalarında teşkil kılmacaksa da valnız sütçülük ve 
peynirciliği şimdilik bir mevkide usulü cedideye ifrağ için Seİânik 
Hamidi Ziraat Amelyal Mektebi Süthanesine altı ay devam etmek üzere 
Vİlâyatı Selâsei Şahane ahalisinden on ikişer efendi kabul ve bunların 
sütbane işlerinde istihdamlarivle hitamı müddette imtihanları bilicra 
yedi eri ne birer şa-hadetname İta olunacak ve bir kaç sene zarfında 
bu pureîle mütehassıslar yetiştikten sonra sanatı mezkûrenin bir kal 
daha tamimi için Hükümeti Seniye canibinden mevakii mühimmede 
imalâthaneler tesis olunarak bunların İdaresi tâlibolanlara meccanen 
tevzi edilecektir. Mezkûr sütharıenin alât ve edevatı, bir hamam maili 
peynir kazanı, kuvvet anilmerkeziydi kaymak makinesi, iki aded yayık, 
suflest alâtı. palanga, alâtı tebrit ve letoz. muhtelif peynir baskısı, 
muhtelif peynir kalıbı ve saire, mütaaddit süt kaplan gibi takriben 
yüz liralık demirbaştan ibaretlir. 
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DÖRDÜNCÜ F A S I L 

Ziraat memurları, ziraat komisyonları ve vezaifi 

Madde 10 — Selanik, Manastır ve Kosova Vilâyetlerine birer zi
raat müdürü ve Selanik Ziraat 'Müdiriyetİ refakatine bir ziraat müdür 
muavini ve alât ve edevatı cedideİ ziraiye depolarının teşkil olunduk
ları mevaki merkezleri olmak üzere on iki ziraat muallimi ve Serez, 
Kosova, Manastır tecrübe ve İrae tarlalarının birer tarla müdürü ve 
Selanik Süt hanesine dahi mütehassıs bir ziraat memuru -tâyin kılınır. 

Ziraat müdürlerinin vezaifi memur oldukları vifâyatın muamelâtı 
ziraiye ve iktisadiyesine bihakkın, keshi vukuf ederek terakkisi esbabını 
istikmal eylemek viîâyat dahilindeki müessesah ziraiyeyi uzaktan ve 
yakından nezaret tahtında bulundurarak temini lerakkiyat ve tamimi 
fevaidine gayret ve emri ziraati duçarı sekte edecek ahval mevcutsa 
bertaraf edilmesi lüzumunu bilcümle teferruatiyle mensubolduğu ma
kama iş'ar ve inba etmek depo olan mevakie tâyin olunacak muallim
lerin vezaifi alât ve edevatı ziraiye! cedidenİn tamimine gayretle be
raber mevasimi ziraatte ahali tarlaları üzerinde mezkûr alâtı cedide 
İle icra edeceği usulü zer'iye ve hasadiye ve saireyt zürraa irae eyle
mek ve eyyamı sairede daireİ memuriyeti dâhilinde lâakal senede yüz 
gün devredip ahvali zirsiyesİnce istihsali malûmat ile icabına göre 
ve münasip lisanla ehli ziraate fenni ziraatin kâffeİ şuabatı hakkında 
tefhimat ve talimatta bulunmaktır. Tecrübe ve irat tarlaları müdürleri 
dahi altıncı maddede gösterilen envai ziraati memur oldukları tarla
larda usulü cedideye tevfikan tesis edecek maamafih memurini ziraatin 
vezaifi mahsusalarına dair ayrıca talimat ta tanzim kılınacaktır. 

Madde 11 ••- Onuncu maddede vazife itibariyle sureti tâyinleri 
beyan olunan ziraat memurlarından başka terakkii ziraate hadim tesi
sat ve teşkilâta ait kâffei mubayaat ve sarfiyatla memurin, ve müstah
demini ziraatin maaş ve masarif atını karar ve havalesi üzerine ziraat 
bankasının sülüsanı temettüünden tesviye ettirmek ve* ziraat müdür
lerinden gayri bilcümle memurin ve müstahdemini ziraati intihap ve 
tâyin eylemek ve alât ve edevatı cedidei ziraiye depolariyle tecrübe 
ve irae tarlalarını nezareti mahsusası tahtında bulundurmak gibi husu-
sat \ \ \ numaralı talimat lâyihasının dördünoü maddesinde Vilâyatı 
SeJâse Valilerinin riyasetlerinde olarak tarzı teşkili irae kılınan ko
misyonlara muhavvel bulunduğundan mezkûr komisyonlara «Ziraat ve 
Zabıtaİ Sıhhiye Komisyonları» namı verilecektir. 



866 

Depo ve tecrübe ve irae tarlası tesis edilen Vİlâyatı Selâsenin sair 
mevakiinde dahi mutasarrıf veya kaza kaymakamlarının* tahtı riyaset
lerinde mahallî ziraat muallimi, kaza haytan, orman müfettiş muavini. 
Ziraat Bankası şube memuru ve çiftçilikte temeyyüz etmiş ashabı arazi 
ve sermayeden iki müntahap azadan mürekkep «Ziraat Komisyonları» 
teşkil edilecektir. 

işbu komisyonlar merkezi vilâyet komisyonlarına ait aynı vazifeyi 
ifa ederlerse de mukarreratı vakıalarını merkez komisyonlarının tasvip 
ve tasdikına iktiran ettirerek mevkii icraya vazederler. 

Liva veya kaza komisyonları merkez komisyonları misillû on beş 
günde bîr içtima ederler. Reisleri dâhil olduğu halde her içtima için 
azasına yarımşar lira ücret verilir. Bu komisyonların zabıt ceridesini 
muallimi tutar. Birinci ve ikinci derecede müteşekkil ziraat komisyon
larının vezaifi sairesi hakkında ayrıca talimat tanzim kılınacaktır. 

BEŞİNCİ F A S I L 

Teşrik re mükâfat 
Madde 12 — Teşvik ve mükâfatın terakki ve taalii ziraate faidesi 

derkâr bulunduğuna mebni küsadedîlecek ziraat «ergilerinde ehli zira
atın mevkii teşhire vazVdecekleri her nevi mahsulâtı arzive ile yetiştir
miş oldukları hayvanattan dolayı kendilerine aledderecat mükâfatlar ter
tip ve tensip kılınacağı gibi işbu sergilerde mahsulâtı hayvaniye ve le-
beniye ve haririye ve küuliye ve sair mah'susi şubeler bulundurulacaktır, 

Ziraat sergilerinden başka herhangi bir kaza dâhilinde güzel hay
van yetiştiren ve ivi mahsul alan ve arazisini alâtı cedidei ziraiyevi 
istimal ederek usulü dairesinde gübreleyip lehi e eyliyen zürraa mahsus 
müsabakalar tertibevlivecektir. Mezkûr müsabakalarda ihrazı muvaf
fakiyet eden çiftçilere ziraat muallimlerinin takriri fennisi üzerine zi
raat komisyonlarının kararına tevfikan damızlık hayvan veya alalı cc-
dideden münasip hedaya ita kılınacak ve bu suretle ihrazı muvaffaki
yet edenlerin alâi ve edevat ve hayvanatı mükemmel olduğu halde ye
niden alât ve hayvan itasına mahal olmayıp mükâfatı nakdive veri
lecek veyahut suveri münasibe ile taltif olunacaktır. 

Talimatı mahsusa ahkâmına tevfikan her sene Vilâyatı Selâsei Şa
hanenin birinde teşkil kılınacak ziraat sergileri f i l numaralı ıslahı 
hayvanat lâyihası yîe işbu lâyihanın tamamen mevkii tathika vaz'ına 
yani üç sene sonraya talik kılınır. 
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ALTINCI F A S I L 

Islahatı ziraiye bütçesi 

Madde 13 — Vilâyatı Selâsei Şahane ziraat memurlariyle alât ve 
edevatı cedidei ziraiye depoları ve tecrübe ve irae tarlaları müstah
deminin maaşatı ve müessesatı mezkûrenin masarifatı şehriye ve sene-

viyei da i m esi 

Selanik Vilâyeti 

icmal Senevi Şehri ıNefer 
Kuruş Kuruş Kuruş Aded 

30.000 ,2.500 1 Ziraat müdürü 
12.000 1.000 1 » » Muavini 
,2.400 200 1 Hademe ücreti 

600 50 — (Müteferrika ve kırtasiye 

65.000 20.000 — — Harcırah tertibi 
Birinci derece depo 

9.000 750 1 Ziraat Muallimi 
UOO 400 1 Depo Memuru 

2.400 200 1 » Hademesi 

600 50 — » müteferrikası 

5.000 420 » icarı 

22.800 1.000 — — Ziraat Muallimi müteferrikası 
ikinci derecede üç küçük depo 

21.600 1.800 3 Ziraat Muallimleri 

14.400 1.200 3 Depo Memurları 

7.200 600 3 » Hademeleri 

1.800 150 — » müteferrikası 

7.200 600 — » icarları 

3.000 — Ziraat Muallimleri müteferrikası 

85.200 30.000 2.500 Mahallî Ziraat Komisyonları tal 

Tecrübe ve irae tarlası teşkilâtı 

9.000 750 1 Tarla Müdürü 

4.800 400 1 » Kâtibi 

3.000 250 1 Çiftçi Basısı 

4,800 400 2 Çiftçisi 

1.800 150 1 Çiftçi Yamağı 



İcmal Senevi Şehrî Nefer 
Kuruş Kuruş Kuruş Aded 

3L200 
2.400 
5,100 

9.000 
2.100 

13-800 2.400 

218.000 

18.000 
1.800 

600 
40 400 20.000 

9.000 
4.800 
2.-100 

600 
2.100 

20.200 1.000 

60.600 

200 
450 

7.50 
200 
200 

.1.500 
150 
50 

750 
-100 
200 

50 
200' 

31.600 1.800 
14.400 1.200 

6 0 0 

150 
7.200 
1.800 
3.000 

.30.000 2.500 
85.200 7.200 600 

Müteferrika, mahrukat ve kırtasiyesi 
Hayvanat yemi tahsisatı 

Hara civarında ihdas olunacak siithane 

Siithane Memuru 
Hademe 
Masarifi müteferrika 

Kosova Vilâyeti 

Ziraat Müdürü 
Hademe ücreti 
Müteferrika ve kırtasiye 
Harcırah tertibi 

Birinci derece depo 

Ziraat Muallimi 
Depo Memuru 
Hademesi. 
Müteferrikamı 
ılcarı 
Ziraat Muallimi müteferrikası 

İkinci derecede teşkil edilecek üç küçük 
depo 

Ziraat Muallimleri 
Depo Memurları 
Hademeleri 
Müteferrikaları 

Ziraat Muallimleri müteferrikası 
Mahall î Ziraat Komisyonları tahsisatı 
İcarları 
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İcmal Senevi Şehri Nefer 
Kuruş Kuruş Kuruş Aded 

Tecrübe ve irae tarlası teşkilâtı 

9.000 750 1 Tar la Müdürü 
4800 400 1 » Kâtibi 
3.000 250 1 Çiftçibaşısı 
1.800 400 2 Çiftçisi 
1.800 1.50 1 » Yamağı 
ZAM 200 — »Müteferrika, mahrukat ve kırtasiye 

31.200 5.400 150 — Hayvanat yem tahsisatı 

177.000 

Manastır Vilâyeti 

10 (00 Müdiriyet tahsisatı 
20.200 Birinci devece depo 
85.200 İkinci derece teşkil edilecek üç küçük depo 
:'l 200 Tecrübe ve irae tarlası teşkilâtı 

177.000 

Masarifi şehriye ve seneviyenin hulâsai beyanı 

İcmal Şehrî 
Kuruş Kuruş P. 

218.000 18.166 20 Selanik Vilâyeti 
177,000 11.750 Kosova » 
177.000 11.750 Manastır » 

10.01)0 . Alât ve edevat salısından ziyar, olup her sene taz
mini iktiza eden 

100.000 İ ç sene için depolarda vukubulan satışından dolayı 
noksan alalın tedariki zımnında depoların serma
yesine her sene zammı iktiza eden 

712.000 
Madde U — Kümeli Vilâyatı Selâsei Şahanesinde tesis olunacak 

tecrübe l e irae tarlalariyle alâtı ziraiye depolarının ve süthane ve sai-
renin masarifi iptidaiye ve tesisiyesi: 



870 

İcmal 
Kuruş Kuruş 

60.000 Serez'de teşkil olunarak tecrübe ve irae çiftliği arazisi 
bedeli 

25.000 Serez'de teşkil olunacak tecrübe ve irae çiftliği inşaat 
masarifi 

5.000 Serez'de teşkil olunacak tecrül>e ve irae çiftliği mef
ruşat ve saİresi 

10.000 Serez'de teşkil olunacak tecrübe ve irae çiftliği alât ve 
edevat bedeli 

n.OtH) Serez'de teşkil olunacak tecrübe ve irae çiftliği hav vana t 

bedeli 
110.000 I.O0U Serez'de teşkil olunacak tecrübe ve irae çiftliği tohumluk 
60.000 60.000 t\ mevkide teşkil olunacak ikinci derecede depoların 

alât ve edevat esmam beheri 20.000 
] 'Merkezde teşkil edilecek büyük depoda bulundurulacak 

100.000 100.0001 * l â t v e edevat esmanı 
f üçüncü senede iştira edilecek olan harman makinesi 

J esmanı 
) 25,0001 Hara civarında teşkil edilecek süthanenin masarifi in-

35.000 }• l şaiyesi 
) lO.OOOf Hara civarında teşkil edilecek süthaııenin alât ve ede-

J vat esmanı 
5.500 / 1,500 Ziraat Müdürü odasının mefruşatı 

\ 4.000 Depoların mefruşat masarifi beheri 1.000 

310.500 
2.500 Tecrübe ve irae çiftliği arazisi mevcut olup yapılacak 

ebniyenin inşaat bedeli 
5.000 Mefruşatı saire 
6.000 (Hayvanat bedeli 

10.000 Alât ve edevat esmam 
50.000 4.000 Tohumluk ve saire bedeli 
60.000 60.000 Üç mevkide teşkil olunacak ikinci derecede depoların 

alât ve edevat esmanı beheri 20.000 
100,000 100.000 (Merkezde teşkil edilecek büyük deponun alât ve ede

vat esmanı 
1500 L500 Ziraat Müdiriyet odası mefruşatı 
4000 4.000 Depoların mefruşatı beheri 1.000 

215.500 
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275.500 

Depolarla tecrübe ve irae tarlalarının ve Selanik Süthanesiniu 
masarifi testsİyei iptidaiyesi hulâsası 
icmal 
Kuruş 

310/500 Selanik Vilâyeti 
215.500 Kosova » 
275.500 Manastır » 

801.500 
Madde 15 — işbu talimat lâyihası üç senede mevkii icraya vaz edi

leceğine nazaran on üçüncü, on- dördüncü maddelerde irae kılman ma
sarifi daime ve tesisiyei iptidaivenin her seneye isabet eden mekadiri 
berveçhi zir İrae olunur : 

Birinci sene bütçesi 

Masarifi daime Masarifi iptidaiye 
Icmaf İcmal 

Kuruş Kuruş 

63.200 Merkez depolarının teşkili •303.000 Merkez depolarının teşkili 
62.400 Kosova ve Manastır -tecrü 160,000 Kosva ve manastır tecrü

be ve irae tarlalarının tesisi be ve irae tarlalarının te
145.800 Ziraat Müdiriyetleri teşki sisi 

lâtı 4.500 2 i raa t Müdiriyetleri teş
140.000 (Masarifi fevkalâde kilâtı 

411.400 167.500 

İcmal 
Kuruş Kuruş 

60,000 Tecrübe ve irae çiftliği arazi-i bedeli 
25.000 » » » inşaat masarifi 

5.000 (Mefruşat ve saire 
6,000 Hayvanat bedeli 

10.000 Alât ve edevat bedeli 
110,000 4.000 Tohumluk ve saire esmanı 
60.000 60.000 Üç mevkide teşkil olunacak ikinci derecede depoların 

alât ve edevat esmanı beheri 20.000 
100.000 100.000 Merkezde teşkil edilecek büyük deponun alât ve edevat 

esmanı 
1.500 1.500 Ziraat Müdiriyet odası mefruşatı 
1000 4.000 Depoların mefruşatı beheri 1.000 
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İkinci sene bütçesi 

Masarifi daime Masarifi iptidaiye 
İcmal 

kuruş 
İcmal 

Kuruş 

411. 100 Scnei >abıkada mııhdrs 
merkcz depolarının ve 
tecrübe vc irae tarlaları
nın ve ziraat müdiriyetle-
rinin ve masarifi fevkalâ
desinin muba.ssasatı 

?»1.2f)0 Serez'de tesis edilecek tec-' 
rübe ve irae çiftliği talisi-
salı 

ITO.MKt i\ vilâyette teşkil oluna
cak altı aded ikinci de
recede depo masarifi 

110.000 Serez'de tesis olunacak tec
rübe ve irae çiftliği masa
rifi iptidaiyesi 

126.000 Oç vilâyette teşkil oluna
cak adı aded İkinci derece 
deponun masarifi tesisi-
vesi 

2.16.000 

613.000 

t çüncii yeru- bütçe. 
613.000 Sen e i sabıkada muhdes 63.000 

depolar ve masanü fevka-
hVde ve ziraat rnüdirivpi-
leri ve îecrübe ve irae tar
laları ınıılıassasatı 

K.Î.2Hİ) C'e vilâyette teşkil oluna- 3.J.000 
-cak ikinci derecede daha 
üç depo masarifi 

1 3 . 8 0 0 Selanik'te hara civarında 
teşkil olunacak süthane- %M0 
ııin masarifi daimpsi 

7 1 2 . I M H ) 

Vilâyatı selâ-ej şahane 
dâhi lin de t eşk il olu nacak 
ikinci derecede daha üç 
deponun mefruşat ve alât 
ve edevat esmanı 
Selanik' te bara civanında 
ittihaz olunacak süfhane-
uin masarifi İptidaî vesi 

N o : 2ÖÎÎ — K ü m e l i V i l âya t ı S e l â s e i .Şahane s hu İr hayvana t ı 
eh l iyeni ı ı ıs lah ve tezyidi h a k k ı n d a T a l i m a t 

/•) Cemaziyülâhır 13'2(>. 1 temmuz VA24 

mnlıNCİ F A S I L 

Yerli ırkların emrazı sâriyedetı vikayesi 

Madde 1 - Hayvanatı ehlivenin ıslahı cinsine teşebbüsten evvel 
mevcudunun ahvali sıhhiyelerini muhafaza icabpdip bunun İçin düveli 
mütemedrlinci r-airede o l d u ğ u üzere vcbavı bakarı. zalîÜcemb \evreci sâri 
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Hummayı kılâi. cederii ağnam, cederii bakarİ, cederi feresî, marazı cima. 
cemre. ıırre ve ruam. sellürriei verine, daülkelp, takayyühü kademi ağnamı 
cerep. mandalara mahsus Vilâyatı Selâsei Şahanede telefatı külliyeyi 
mucip (barbune.) hastalıklarının herhangi bir mahalde zuhuru Hükü
meti mahallîyenin vâkıfane müdahalesiyle Zabıtai Sıhhiye Kavaidinin 
tatbikini icabettirir. 

Madde 2 — Vilâyatı Selâsei Şahanede mevkii tatbike vaz'edifecek 
nizamname bidayelen Hüdavendigâr Vilâyetinde mevkii tecrübeye ko
nulmak üzere ianzim edilipte meriyeline tarihinde iradei seniyei 
hazreti padişahı şerefmülaallik buyurulmuş olan maddeden ibaret za
bıtai Sıhhiye Nizamnamesİdir. İleli sâriyenin kâffesİne şâmil olmak 
üzere mevaddı umumiyeyİ ihtiva eden işbu nizamnamenin esası mu
hafaza edilmek üzere İleli sâriyedeu herhangi biri zuhura geldikte has
talığın derecei şiddet ve vüsatine şimetıdİferler dahi dâhil olduğu halde 
turku umumiyenin güzergâhına hayvan, pazarlariyle panavırlarm mua
melâtına göre ahalinin lâhim ihtiyacatı ve mahallî ticareti dahi nazarı 
dikkate alınmak üzere ayrıca bir talimat tanzim ve neşredilir. ( İ le l i 
sâriyeden her biri kabili tadil olmak üzere ba-ka başka talimalın tan
zim ve tatbikim icabettirir) 

Madde 3 Vilâyatı Selâsei Şahanenin bahren ve berren Rüsumat 
idare ve memuriyetleri tesis ve teşki! buyurulmuş olan medahif ve ma-
haririııe zabıtai >ıhbîye icabatı olarak etıbbayı bahariyeden muayene 
memurları ikame edilin. Muayene memurları Zabı.ai Sıhhiye Nizam
namesine müteferri tarifeye tevfikan rüsumu muayyeneyi ahiz ve istifa 
etmek Üzere talimatı mahsusa dairesinde ifayı vazife ederler. 

Zabıtai sıhhiyenin dâhili Vilâyatı Selâsei Şahanede tamamii tat
biki zımnında hudut muayene baytarlarından başka her vilâyetin 
merkez ve sancak mevkileri dahi dâhil olduğu halde her üç ka
zasına birer baytar ve büyük şehirlere mezbaha baytarları ve vi-
lâyat muamelâtı baytariyesini nezaketi mütemadiye tahtında bulundur
mak ve refakatinde muharrerat ve muhaberata ve tatbikat ve tetkikatı 
fenniyeye ve istatistik kayıt ve zapteylemeye memur muavini olmak 
üzere her vilâyete birer omuru baytariye müfettişi tâyin kılınacak ve 
bunların vezaifi de talimatı mahsusa ahkâmına tabi tutulacaktır. 

Madde 4 — Vilâvetin ahvali sıhhiyei hayvaniyesini taktbederek 
icabına göre tedabiri lâzimeyi ittihaz ve ifa etmek ve ileli sâriyedeu 
biri zuhura geldikte ikinci maddenin fıkrai ahircsine tevfikan talimatı 
dâhiliyeyi tertip ve suveri tatbikiyesini takrir için on beş öğünde bir 
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defa içtima eylemek üzere Valü vilâyetin tahtı riyasetimle vilâyetin 
ziraat müdürü ve baytar müfettişi ve muavini ve tiearet ve ziraat oda
larından müntahap birer azadan mürekkep zabıtai sıhhiye komisyonu 
namiyle. her vilâyette birer komisyon teşkil kılınarak ve rei-ten başka 
her içtima için azasına birer lira ücret İta edilecektir. 

Komisyonun riyaseti saniyesine valii vilâyetin tensibi yi e ziraat 
müdürü yahut baytar müfettişi intihap ve tâyin olunabilir. 

Komisyonun zabıt ceridesi baytar müfettiş muavini tarafından 
tutulur. Zabıtai sıhhiye komisyonunun talimatı mahsuba ahkâmına tabi 
tutulacak başlıca vezaİfi şunlardır. 

a - Dâhili vilâyette hidematı haytariveye ait bilcümle maaşa t \ e 
masarifatı her ayın on beşinde tahakkuk ettirerek sarfı lüzumunu tas
dik evlemek tesisat ve teşkilâta ait kâffei mubayaat ve masarifatı karar 
ve havalesi üzerime Ziraat Bankasının siilüsanı temettüünden sarfeltir-
mek. 

Nizamı mahpusuna tevfikan tâyin kılınacak etıbbayı baytariyederı 
başka bilcümle memurin ve hademeyi intihabetmek. 

b - î t lâf edilecek hayvanatın tazminatı. 

c - İleli sâriyenin ehemmiyet ve vüsatine göre İstihdam edilecek 
gardiyanların intihabatiyle masarifi. 

d - Mesakini hayvaniyeye, çiftliğe, meraya, kariyeye. pazar ve pa
nayırlara, mezbahalara tatbiki i naneden muamelât ile aseps vc an ti 
seps masarifi. 

h - Telkih ve hücre telkihinin ağnama tatbiki ve masarifatının te
mini. 

Madde 5 — Herhangi illeti sâriye dâhili vilâyette tarzı müstevliyi 
a l ıpu fevkalâde tedabiri istilzam eyledikte Vali i vilâyet ticaret ve zi
raat odaları heyatını dahi fevkalâde içtimaa davet eder. 

İKİNCİ F A S İ L 

Yerli ırklarının fen dairesinde tetkik ve ıslahı ahvali 

Madde 6 — Maksadı ıslaha vusul İçin hayvanatı mevcudenin tet
kiki ahvali elzemdir. 

Birinci faslı teşkil eden mevaddın Vilâyatı Selâsei Şahanede ta-
mamii tatbiki halinde ileli sâriye zuhuruna meydan venilmiyeceği der-
kâr ve şayet ileli sâriyeden biri zuhura gelse dahi onun derhal emri 
itfası bedidar bulunduğundan kaza baytarları mütemadiyen memur ol* 



dukiarı kazaları devredip hayvanatı eh üyeden başİıealan olan zülha-
firler ile müctirratı -kebirenin ahvalini ıberveçhi âti tetkik ederler: 

a ) Kaza dâhilinde kaç re's at. kısrak, beygir mevcuttur. Bunlar 
yerli hayvanımıdır. Hariçten mi gelmiştir. Hangi ırka mensup irtifa ve 
sıkleti bedemyelerr nedir. \ e hizmette kullanılır. Ve fennen ne nevi 
hizmete elverişlidir. Mevcut atlardan aygırlık hizmetine yanyan kaç 
re'stir. Kimin malıdır. Irkı tağyir edecek fena aygırlar varmıdır. 

b) Ester, merkepler hakkında dahi malûmatı lâzimeyi cemederler. 

c ) Çift öküzleri kaç re'stir. Cüsse ve mensubol dukiarı ırk nedir. 
İnekler kaç re'stir. !\e miktar süt verir. Kaza dâhilinde ecnebi hayvan
lardan hangi ırka mensup inek vardır. Ve kaç re'stir. 

d ) Koyun ve keçiler kaç re'stir. Ve ırkları nedir. Birbir i üzerine 
koyunlardan ne miktar yapağı ve süt alınır. Sıkleti bedeniyeleri nediriKaza 
baytarları matlubolan işbu malûmatı Hükümeti mahalliyenin muaveneti 
mutlakasiyle tarihi memuriyetinden itibaren hastalık meşguliyeti dâhil 
olmıyarak nihayet altı ayda cemederek dairei memurivetine münhasır 
olarak ıslahat hakkındaki mütalâatı mahsusa! fenniyesiyle ınaan vilâyet 
baytar müfettişi vasıtasiyle mensubolduğu vilâyetin Valisine iş'ar eyli-
verekîir. Ve mümkün olabildiği takdirde her ırktan ve her cinsten ve 
her kabileden birer hayvanın fotoğrafla alınmış resmini dahi raporuna 
raptedecektir. 

Kaza baytarları işbu maddenin fıkrai ulâsına taallûk eden va-
zifesini ifadan sonra hastalık bulunmıyan evkafta dahi memur olduğu 
kazalar hayvanatı hakkında tamiki tetkikat ile istihsal edeceği malû
matı peyderpev vilâyet baytar müfettişine bildirecektir. Elhasıl kaza 
baytarları bu meselei mühimmeden dolayı her ay birer rapor tanzim 
ve irsaline mecbur tutulacaktır. 

Baytar müfettişleri kaza baytarlarından peyderpey vürudedecek 
raporları tetkik ederek tadil ve ıslaha muhtaç gördüğü takdirde iadeten 
ikmal ettirir. Mezkûr raporların İstatistike ve suveri saire ile kayda 
taallûk eden aksamını numunesine tatbikan tutacağı deftere nakil ile 
icrayı icabına tevessül eder. 

Madde 7 — Yer l i ırklarının ıslahı için (1) istifa usulüne riayet 
kaza baytarlarının vezaifİ esasiyesi cümlesindendir. 

( 1 ) Istrfa aynı ırka mensup ve bazen aynı kabileden olan mütenaaillerin 
muhtelif timsale ait olmamaları esası dahi muhafaza edilmek üzere keyfiyeti inti-
habıylr izdivaçlarından ibaret bir ameliyei zootekniyedir. 
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Usulü mezkûrenin tatbiki zımnında her cinsin eşhası mükemmelesi 
arasında .sifad şart olduğundan kaza dahilindeki atlardan aygırhk hiz
metine elverişli olanlara Hükümeti mahalliye marifetiyle mezunivet şaha
detnamesi ita ettirilip muvafıkı fen o lmnanla r dahi ihsa ameliyesine 
maruz tutulur. Müctirralı kebire ve sagirede dahi aynı kavaide riayet 
kılınır. Kaza dâhilinde evsafı mallubede resen ve adeden mühim kısrak 
mevcudolupta işe yarar aygır bulunmazsa kaza bavta>rlarının ba rapor 
ifadesi ve Hükümeti mahallİyenin talebi üzerine sifad zamanında vi
lâyetin aygır deposundan münasip aygırlar gönderilir. 

(Müctirratı kebirede dahi aynı muamele ifa kılınır. Koyunların 
istifası hakkında ashabı hayvanat teşvik edilerek esmanı kendi /taraf
larından ita kılınmak üzere zabılai sıhhiye komisyonlarının intihabı 
ve Valii vilâyetin emriyle münasip mahalden evsafı matlubede koçlar 
celbettirilir. 

Madde 8 — Islahı ırk yalnız sİfadın taıızimiyle mümkün olamı-
vacağından kaza baytarları evkatı miinasibede hayvanatın tarzı tağdi-
vesi hamil ve müddeti hamil, gebe hayvanların suret ve müddeti istih
damları emzirme, yavruların sütten kc.-ilme zamanı, süt i-*iih*ali yav
ruların tarzı lağdİvesİ. mcsakinİ hayvaniyenin u^ulü inşa ve lallıiri. 
talim, tımar, leshin ve nagelızuhur afetlere karşı ittihazı jeaheden tc-
dabir ve tedavi hakkında da ahalii kazaya malûmat ve leflıimalı lâzi-
mev: ifa eder. 

t 'Tİ'NCt"' F A S İ L 

. /ygır depolan ve iîhalen ihdas ve teksir edilecek 
ecnebi ırklarına dairdir 

Madde 9 - Memaliki Şahane hayvanatı feresiye ve bakarivesi Asya 
ırkından bulunduklarından hayvanatı mezkûre için intihap kılınacak 
aygırların daHj ırkı mezkûre mensubiyeti lâzımdır. Bir çok ahvale karşı 
îesa.lü|) ı l ı Memaliki Şahane hayvanatı feres-İve-i için savanı tavsiye 
bir usulü mergııbe addedilemez. İkinci fa*ılda ahali yedinde mevcut 
müntahap aygırların tefrikiyle şahadetname itası «üreti kaza baytar
larına tevdi kılınmışsa da bununla maksat tamamiyle temin kılınamı-
vaeapından ilerde tek«ir edilmek üzere şimdilik VHayatı Se'âsei Şa-
hanenin lıer birinin miirıasîp mevkiinde birpr aygır depocu küşadedi-

(1> Te^ 'lı'ıl- avıv n.Vc mrn*ııjı faki't ırklrırr pıııht'-i f Imlunur f-lıasın ıııiica-
maatını nıııtazamımn tur usnfü teksirdir. 
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lecek ve yalnız Selanik Vilâyetine ait olan depo ithaJen ihdas ve teksir 
edilecek müfit ecnebi ırklarına da tahsis olunacağı cihetle mezkûr depo 
küçük mikyasta bir numune harası tarzında tertip ve teşkil kılınacaktır. 

Madde 10 — Manastır ve Kosova Vilâyetleri aygır depolarında 
altışar re ' s Suriye atı. üçer re's Suriye aygır merkebi, ikişer re s Kı
rım boğası ve Selanik numune harasında altı re's Arap a )g ın , altı re's 
Arap kısrağı bir re's Persiron atı, beş re's Perşiroıı kısrağı hır re's 
Urlof atı. beş re's Urlof kısrağı, üç re's Suriye aygır merkebi, beş re's 
Suriye dişi merkebi, bir re's Mısır aygır merkebi, iki re's Mısır dişi 
merkebi, bir re's Fransa'nın (PuvatoJ aygır merkebi. İki re's dişisi. 

Hayvanatı bakariyeden ve Suriye'nin beledi ve Yemen'in ( E b l 

sığırları ve Menteşe'nin Öküşlü ve Pal ya ve Kırım ve Felemenk ve 

\o rmando ve Vurham ve İsviçre cinslerinden biret boğa ve ikişer inek 

hayvanatı ganemive ve müfteriyeden Kıvırcık ve Karaman ve Yemen'in 

Zimar ve Mısır ve (Merinos - Prekos} ve süddon ve dejli ve tiftik ve 

karaburun keçisi ve Mısır keçisi ve Malta cinslerinden ikişer re s koç 

ve leke ve umumundan beşer re's dişi koyun ve keçi bulundurulacaktır. 

Depolarla haranın sureti idareleri ve aygırlarla boğaların sifadda tarzı 

istihdamları başka başka talimata tahi tutulacaktır. 

I F A D E 

Nesli feres Vilâj atı Selâsei Şahanede duçarı lagayyür olduğundan 

nesli mezkûru ihya zımnında vilâyatı mezkûreye Asya ırkına mensup 

kısrakların İthali sureti varidi hatır ise de bu usulün defaten tatbiki 

mebaliği mühinıme sarfını müstelzim olduktan başka zürram henüz 

hayvan yetiştirmek sanatındaki behresizlikleri dahi leşebbüsatı vakıayı 

daima bisud bırakacağından bîmennihitaalâ işbu talimatın mevkii tat

bik ve İcraya vaz'ı zürram tedricen bu cihete olan meylini tezvit ve 

malûmatını İkmal etmekle iki veya üç sene sonra teşkil kılınacak ya

rışlar, müsabakalar, mükâfatlar ve betahsis yevmen feyevma hayvanat 

ve mahsulâtı hayvaniyede vukuu tabii olan tezayüt dolayısiyle hayvan 

yetiştiriciler ile ashabı çiftiikât mühim istifade temin edecekleri cihetle 

o vakit bu emri hayrın binnefıs tevessü eylemesi kespi suhulet eylemiş 
olur. 

file:///ormando
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DttRDÜ'NCÜ KASIL 

Tensik edilen hidrmafı baytariyfden naşi istihdam kılınacak 
•etıbbayı baytariye depolarla hara idare memurları, 

bütçeye dairdir 

Madde 11 — Vilâvatı Selâsei Şahanenin etıbbayı baytarive teşki
lâtı berveçhi âtidir : 

\ e f e r 
Aded 

12 Mııavpneve memur etıhbavı bav ta ri ve 

Manastır 1 ilâyeti 

\ e f e r 
Aded 

7 Kaza baytarları 
1 Mezbaha baytarı 
1 Raytar müfettişi 
1 » » Muavini 

10 

Bu vilâyetin merkez ve livalar da dâhil olduğu halde yirmi iki 
kazası vardır, t ç kazasına bir baytar tâyin edilerek ve merkez kazası 
zamimei memıırivet olarak baytar müfettiş muavinine havale oluna
caktır. 

hosova Vilâyeti 

Nefer 
Aded 

10 Kaza baytarları 
1 Mezbaha baytarı 
1 Baytar Müfettişi 
1 » » Muavini 

n 
Uç kazasına bir baytar tâyin edilecek ve merkez kazasına baytar 

müfettiş muavini memur olacaktır. 

file:///efer
file:///efer
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13 
ü ç kazasına bir baytar tâyin edilmek suretiyle teşkilâtı icra kılınır. 
Madde 12 — Depolarla hata teşkilâtı 

Manastır Vilâyeti 

Aded 

1 Müdür Baytar 
1 Kâtip, istatistik ve Hesap Memuru 
1 Nalbant Serhademedir 
3 Seyis 
il Ambarcı 

Kosovo Vilâyeti 

Aded 

1 Müdür Baytar 
1 'Kâtip, istatistik ve He*ap Memuru 
1 Nalbant Serhademedir 
3 Seyis 
1 Ambarcı 

ı 

Selanik Harası 

Nefer 
Aded 

l Müdür 

Selanik Vilâyeti 
Nefer 
Aded 

9 Kaza baytarları 
2 Mezbaha » 
] 'Baytar Müfettişi 
1 .» » Muavini 
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Nefer 
Aded 

Serhaylar Müdürü sani 
.Baytar 
Muhasebe Kâtibi 

» » refiki ve îstatis'ik Memuru 
Mirahor 
Inekbane Memuru 
Ağıl Memuru 
Nalbant 
Anbareı 

Dürt beygire bir adam hesabiyle seyis 
Dokuz ineğe bir adam hesabiyle inekçi 
Çoban 
Hademe 

26 

Madde 13 — fBütçe | Vilâyalı Selâsei Şahanede hidernatt bavta-
r\\r teşkilâtının masarifatı «eneviyei daime=i 

Beh^r 
neferin 

Yekûn miktarı 
İrilini ijflırî maaşı 
Kuru'* Kuruş Kuruş Aded 

108.000 9.000 750 12 

2X1,000 119.500 750 

27.(H)0 2.250 750 

51.000 4.500 1.500 

36.000 3.000 1.000 

26 

Vilâyalı Selâsei Şahane medahil ve meha-
ricine ikame edilecek muayene memurları 
Vilâvatı Selâsej Şahane kaza havtarları har-
rırahları başkaca tesviye olunur 
Vilâvatı Selâsei Şahane mezbaha baytarları 

» » » Bavlar Mü-] 
feltişlerl \ ^fi^l™ 
Vilâyalı Selâsei Şahane Baytar [ 
Müfettişleri Muavinleri ) 

459.000 38.250 
135.000 H.250 

321.000 27.000 

Muavene memurlarının maaşatı her mucibi talimat mu-
avenei hayvanat rüsumundan ve mezbaha baytarlarının 
maaşları dahi varidatı belediyeden tesviye olunacağı ci
hetle min'ha 
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Y e k û n miktarı 
İcmal şehri maaş 
Kum? Kuruş Kuruş A d e d 

9 . 0 0 0 7 5 0 ? 5 0 1 Müdür 1 
4 8 0 0 4 0 0 4 0 0 1 Kâtip | 
3 . 0 0 0 2 5 0 2 5 0 1 Nalbant }• Mekûlât verilmiyecektir 

7 . 2 0 0 6 0 0 2 0 0 3 Seyis 1 
3 . 6 0 0 3 0 0 3 0 0 1 Ambarcı j 

5 0 0 - — — Beş neferin bir senelik elbisesi 
1 0 . 8 0 0 9 0 0 1 5 0 6 Aygırların, nraa muytabiye mekûlâu 

2 . 8 8 0 2 4 0 8 0 3 Aygır merkeplerin » » 
2 - 4 0 Ü 2 0 0 1 0 0 2 Boğaların » » 

2 . 4 0 0 2 0 0 — _._ Müteferrika tenvirat, mahrukat dâhil o l 
duğu halde 

4 6 5 8 0 3 . 8 4 0 

4 6 . 5 8 0 aynı tarzda teşekkül edecek olan Kosova Vilâyeti deposunun 
masarifotı senevîyei d aimesi 

Selanik Harası 

2 4 0 0 0 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 1 Müdür Baytar 
1 4 . 4 0 0 1 . 2 0 0 1 . 2 0 0 1 Müdürü Sani Serbaytar 

9 . 0 0 0 7 5 0 7 5 0 1 Baytar 
9 . 0 0 0 7 5 0 7 5 0 1 Muhasebe Kâtibi 
6 . 0 0 0 5 0 0 5 0 0 1 » refiki ve İstatistik Memuru 

4 8 0 0 4 0 0 4 0 0 a Mirahor 
4 . 2 0 0 3 5 0 3 5 0 1 İnekhane Memuru 
4 J 2 0 0 3 5 0 3 5 0 a Ağıl Memuru 
3 . 0 0 0 2 5 0 2 5 0 1 Nalbant 
3 . 6 0 0 3 0 0 3 0 0 Ambarcı 

2 1 . 6 0 0 İ J 8 0 0 2 0 0 9 Seyis 
7 . 2 0 0 6 0 0 2 0 0 3 İnekçi 
7 . 2 0 0 6 0 0 2 0 0 3 Çoban 

2 . 4 0 0 2 0 0 2 0 0 1 Hademe 
2 . 1 0 0 — 1 „ Yirmi bir neferin elbise behası 

4 3 . 2 0 0 3 J 6 0 0 1 5 0 2 4 Beygirlerin maa muytabiye mekûlâu 
1 3 . 4 4 0 1 . 1 2 0 8 0 1 4 Merkeplerin > » » 
2 a f i o o 2 . 4 0 0 i 2 7 ineklerin mekûlâtı 

1 8 . 4 8 0 1 . 5 4 0 2 0 7 7 Koyunların » 
6 . 0 0 0 5 0 0 Tenvirat ve mahrukat dâhil olduğu halde 

müteferrika 
232jö20 19.210 

Madde 14 — Depolarla haranın masarifatı seneviyei daimesi 

Manastır Deposu 
Beher 

n e f e r i n 
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Masarif atı şehriye ve senevivenin hulâsai hrvunntt 
Kuruş Kuruş 

''«24.000 27.000 Havlarlar tahsisatı 
16.580 3.840 Manastır Deposu 
46.580 .1840 Kosova » 

232.620 19.210 Selanik Harası 
90.000 7.500 X\ vilâyet zahıtai -ıhhive komisyonlarına ve itlaf edi

lerek havvanat tazminatına ve asepsi antisepsi ve sarfı 
tahmin edilen 

60.000 Baytarların harcırah tertibi 

799.7ft0 İşim masarifatı ımitnhakkıkai şehrive ve s e n e m e Zi
raat Bankasının temelliiatından lesvive edilecektir. 

Madde 15 Depolarla haranın masarifatı iptidaive>«i 

Şehrî 
V ek ün Lira 

Lira Aded Aded 

360 60 r> 
60 20 •> 

30 15 2 
25 

100 
300 

875 

Manastır Deposu 

Surive aygırı 
Suriye aygır merkebi 
Kırım Bocası 
Masarifi tefrişiye 
Depo İçin intibabedilecek ara/i bedeli 
Deponun masarifi inşaİvesi 

875 Kosova Deposu 

Kasova Deposu 

Selanik Harası 

\ ek ün 
Lira Şehrî K e s 

Aded Lira Aded 
- - Beygirler ve merkeptir 

360 60 6 Suriye atı 
600 100 6 Arap kısrağı 
70 70 l Perşiron atı 

350 70 5 » kısrağı 
40 40 1 Lr lo f atı 

200 « 5 » kısrağı 
75 25 •> •t Surive av gır merkebi 

ıoo 20 5 » dişi merkebi 



Yekûn 
Lira Şehrî K e s 

Aded Lira Aded 
.— - Beygirler ve merkep!-: 

25 25 1 Mısır merkebi 
40 20 2 » dişi merkebi 
40 40 1 Ptıvano aygır merkebi 
80 40 2 » dişi aygır merkı 

Kara sığırlar 

30 30 1 Suriye beledi boğası 
50 25 2 » » ineği 
15 15 I Yemen "in ( E p ) boğası 
40 20 2 s ineği 

7 7 I Men leşe boğası 
14 7 2 » İneği 

6 6 1 Balya boğası 
12 6 2 » ineği 
20 20 1 Kırım boğası 
40 20 2 » ineği 
80 80 1 .Felemenk boğası 

160 80 2 » ineği 
40 40 1 Normanl boğası 
80 40 2 » ineği 

250 250 1 Dirrham boğası 
500 250 2 » ineği 

80 80 1 İsviçre boğası 
160 80 2 > ineği 

Koyunlar ve keçiler 

3 H 2 Kıvırcık koçu 
5 1 5 » koyunu 
3 2 Karaman koçu 
5 5 » koyunu 

3 H 
1 

2 Yemen'in Zimar koçu 

5 
H 
1 5 s> » koyun 

6 3 2 Mısır koçu 

10 2 5 » koyunu 

40 20 2 Merinos Prekos koçu 

50 10 5 » » koyunu 

50 25 2 Süt ton koçu 

75 15 5 > koyunu 

30 15 2 Vejl i koçu 

50 10 5 » koyunu 



Yekûn 
Lira Şehrî Re's 
Aderì Lira Aded 

8 4 2 Tiftik teke 

7 * 5 » keçisi 
1 2 2 Karaburun tekesi 

10 2 5 » keçisi 
6 .3 2 Mısır tekesi 

15 3 5 » keçisi 
6 3 0 Malta tekesi 

15 3 5 » keçisi 
150 Haranın masarifatı tefrişivesivie demİrba 

için 
100 Haranın arazisi 

1.000 - Masarifi İnşaiyesi 

5.3701 

Depolarla fıarantn masarif atı tcşltiliyesinin hulâsası 

Lira 

Aded 

875 Manastır Deposu 
875 Kosova » 

5.370 h Selanik Harası 

7.120 İ 

Madde 16 — İşbu talimat ahkâmı Vilâyatı Selâsei Şahanede tak-
dimiilehem alelmürüm kaidesine tevfikan birinci sene baytarlar teşki
lâtından baytar müfettişleri muavinleri ve kaza baytarlarından lâakal 
nısfı intihap ve tâyin ve depolar ve hara inşaatı ikmal olunarak ıslaha 
hadim olupta ıMemaliki Şahane dahilînde tedariki mümkün olan hav-
vanat muhayaa ve celbedilir ve ikinci sene kaza bavtarlarının noksanı 
ikmal olunmakla beraber depolarla hara için muayyen olan yerli cins
lerinin noksanı ikmal ve ecnebi cinslerinden bir kısmı mubayaa kılınır 
ve üçüncü sene koyunlardan Merinos - Prekos ve sığırlardan Dürham 
hayvanları pîbi nazik ve kıvmettar hayvanat dahi hilmuhayaa haraya 
ithal edilmek suretiyle teşkilâtı mesrude üç senede kamilen mevkii tat-
bika vazedileceğine nazaran her senenin bütçesi herveç'hi ZİT irae olunur. 



Birinci sene bütçesi 

886 

Masarifi daime 
tema) 
Kuruş 

54.000 Baytar Müfettişleri maaşatı 
36.000 Baytar Müfettişleri Muavini 

117.000 Kaza baytarları 
23.290^ Senenin nısfı ahirinde teş-
23.290f(kil kılınacak aygır, depo* 

larının ilk seneye isabet 
eden maaş ve masarifatı 

38.770 Senein nısfı ahirinde teş
kil kılınacak haranın ilk se
neye isabet eden maaş ve 
masarifatı 

90.000 Zabıtai sıhhiye komisyon
ları tahsisatı 

30.000 Nısıf harcırah tertibi 

412.350 

Masarifi iptidaiye 
Lira 

Aded 

425 Manastır Deposu 
225 Nısıf tertip hayvanatı 
425 Kosova Deposu 
225 Nısıf tertip hayvanatı 

1.400 Selanik Harası 
1.3234 Haranın sülüs tertip hay

vanatı 

4.023i 

ikinci sene bütçesi 

Masarifi daime 

İcmal 
Kuruş 

54.000 Baytar Müfettişleri maaşatı 
36.000 » MüfeMişi Muavinleri 

234.000 Kaza baytarları 
46.580 Manastır Deposu maaş ve 

masarifatı 
46.580 Kosova Deposu maaş ve 

masarifatı 
116.310 Selanik Harasının ikinci 

seneye isabet eden maaş ve 
masarifatı 

90.000 Zabıtai sıhhiye komisyon
ları tahsisatı 

60.000 Harcırah tertibi 

683.470 Yekûn 

Masarifi iptidaiye 

Lira 
Aded 

225 Kosova Defosunun ikinci 
tertip hayvanatı 

226 Manastır Deposunun ikinci 
tertip hayvanatı 

1.323i Selanik Harası, sülüs 
tertip hayvanatı 

1.773i 
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Masarifi daime Masarifi iptidaiyi' 

İcmal 
Kuruş 

54.000 Baytar Müfettişleri maaşatı ^ - 2 ^ 4 Haranın «ülüsü ahire te 

294.000 Kaza baytarları 
16.580 ıKosova Deposu maaş \e 

ma-sarîfatı 
16j560 iMandstır Deposu maaş \e 

masarifatı 
232.620 Selanik Harasının maaş \ e 

masarif atı 
•)0.000 Zabıtai sihhİve komisvon-

ları tahsisatı 
60.000 Harcırah tertibi 

799.780 Yekûn 

36.000 » Müfettişi Muavinleri tip hayvanatı 



Y a n l ı ş D o ğ r u C e t v e l i 

Yanlış Doğru Sahife Satır 

mütenasip veya mütenasip şirket veva 10 27 
•beraber birer 58 3 
müessiri measiri 107 6 
nısfı nısıf 110 11 
22 ramazan 22 recep 127 11 
17 şevval 1322 27 şevval 1322 128 4 
muharrire muharrere 131 1 
olunmuş olunmamış 142 30 
mamulâtı muamelâtı 144 £3 
tedrik tefrik 150 25 
emasına ümenasına 177 16 
küsur kusur 179 4 
adadına idadına 179 12 
suhani sihani 211 8 v e l 7 
sehin sihan 211 35 
suhaninin sihaninin 212 7 
etmesi etmemesi 214 26 
hacmi hedmi 214 27 
küsur kusur 226 12 
26 rebiyülâhır 26 rehiyülevvel 228 19 
intihaba intihap 241 30 
akar attar 248 34 
itası itayı 260 32 
vücut mevcut 262 28 
sair şaîr 267 22 
mukannaası mukniası 273 27 
imal imhal 282 3 
16 cemazivelâhır 16 cemaziyelevvel 294 3 
istizharen iztihzaren 299 7 
23 33 302 16 
verilecek mal verilecek 304 22 
ced idede ciddiyede 330 7 
kilini kive] ini W 7 
2fl 2 ' 376 12 
dair Devair 385 3 
Müberratı Melıerratı 117 1 V. S. 
tebeddül tebdil 422 6 
me'serİ measiri 433 14 
erümrtikçülrri gümrükçülükleri 133 22 



Yanlış Doğru Sahife Sat ı r 

altı yüz bin altı yüz sekiz bin 483 7 
muhziri sairenin muhzir ve sairenin 51A 19 
28 rebiyülevvel 28 rebiyülâhır 564 3 
28 rebiyülevvel 28 rebiyülâhır 566 32 
5 nisan 1323 0 nisan 1323 697 5 
Emval ve Evtam Emvali Eytam 701 18 
10/13 10/23 754 3 
3 53 759 15 
kapalı kapulu 760 13 
Vekâletlerinden valâkârilerinden 765 12 
12 teşrinisani 22 teşrinisani 797 21 
yüz kırk sekiz yüz kırk 836 22 



1322 masarifi umumiye muvazene hulâsası 

Tahtı İradei »e-
niyei mülûkânade 
bulunan 1321 ae-

Z A M A 1 M T E N Z İ L Â T 
1322 senesi için 

tahsisi lâzım 
Dairelerince 1322 

1322 senesi için tahsisi lâzım gelen 
miktarın 1321 seneaine nispetle 

Tahtı İradei »e-
niyei mülûkânade 
bulunan 1321 ae- Müceddeden Münakaleten 

Y E K Û N 
Tasarruf Münakale 

Y E K Û N 

1322 senesi için 
tahsisi lâzım sen>si için tahsisi Zammı teklif 

neaİ muhaasaaatı zammolunaa zam m olunan Y E K Û N suretiyle Suretiyle Y E K Û N gelen talebolunan Fazlası Noksanı Nevi Masarifat okunan 

57 744 293 

3 4 482 068 1 317 168 1 317 168 

57 744 293 

35 799 236 

57 744 293 

35 799 236 1 317 168 

Hazineî hassai şahane 
Şehzadegân ve salâtıni izam 
hazaratı 

92 726 561 1 317 168 1 317 1681 93 543 529 93 5 4 3 529 1 317 168 

DÜYUNU UMUMİYE 
548 872 762 33 792 652 33 792 653 34 9 6 3 203 34 9 6 3 2 0 3 547 702 211 547 702 211 1 170 551 Düyunu muntazama 
167 424 281 18 742 708 18 742 708 28 206 703 28 206 703 157 9 6 0 286 157 960 286 9 463 9 9 5 Düyunu gayrı muntazama 
71« 297 0 4 3 52 535 360 52 535 3 6 0 63 1 « 9 0 6 63 169 9 0 6 705 662 497 705 662 497 10 634 54<S 

Düyunu gayrı muntazama 

TAHSİSAT] HAYRİYE VE 
MÜTEFERRİKA 

8 3 » 0 0 8 
4 8 0 9 239 

« 1 9 3 0 0 
28 906 327 

11 390 222 
1 3 6 6 noo 

57 518 
150 000 

57 518 
150 0 0 0 

1 282 1 282 

8 3 0 9 008 
4 8 0 9 2 3 9 

« 1 9 3 0 0 
28 9 0 6 327 

11 4 4 6 458 
1 518 oeo 

8 309 008 
4 809 239 

619 300 
28 906 327 

11 446 458 
1 518 000 

56 236 
150 0 0 0 

Evkafı hümayun 
Surrai hümayun 
Bimarhane 
Askerî tekaüt sandığı 
Tim ar ve zeamet ve evkaf kurra 
ve memleha bedelâtı 
Sıhriyet 

18 0 1 3 416 2 760 390 49 798 2 8 1 0 188 1 425 0 9 8 131 760 1 556 8 5 8 19 266 746 19 266 746 1 253 330 Çıraklık ve muhtacın 

5 918 772 18 350 28 3 5 0 23 4 6 6 23 4 6 6 5 923 6 5 6 5 923 656 4 884 
Mütekaidini mülkiye ve maliye 
ve saire 

3 781 524 653 064 453 064 3 128 460 3 128 460 653 064 Mâzulin 
1 6 6 4 8 9 9 6 8 145 68 145 62 4 5 4 62 4 5 4 1 8 7 0 590 1 8 7 0 5 9 0 5 691 Yurtluk ve ocaklık 

4 206 0 2 5 198 685 198 685 71 698 71 6 9 8 4 333 012 4 333 012 126 987 
Tekâya taamiyesiyle lâhim tây 
natt 

-
3 965 472 

500 0 0 0 
986 843 986 8 4 3 461 106 461 106 4 491 209 

500 000 
4 491 209 

500 0C0 
525 737 Hicaz mürettebatı ayniyesi 

Reddiyat 
93 652 2*4 4 2 4 » 931 49 7 9 8 4 299 729 2 6?8 168 131 760 2 829 928 95 122 005 95 122 0 0 5 2 122 865 653 064 

DEVAtRt ASKERtYE 
5 9 0 4 9 9 0 0 3 

55 907 169 
81 585 7 7 7 

4 934 385 
81 585 777 

4 934 385 
42 0 0 0 42 roo 672 041 780 

' 60 841 554 
8 2 8 701 7 6 8 

73 989 057 
81 543 777 
4 9 3 4 385 

Nizamiye 
Bahriye 

156 6 5 9 988 
13 147 503 

50 454 342 6 939 710 6 939 710 57 394 052 66 209 881 6 939 710 Tophane 8 615 8 2 9 
96 320 156 11 500 306 11 500 306 4 200 4 200 107 816 262 107 816 262 11 496 106 Jandarma 

793 180 6 7 0 101 960 178 104 9 6 0 1>8 46 200 4 6 200 8 9 8 0 9 4 6 4 8 1 076 717 9 6 8 104 913 978 

Jandarma 
178 623 320 

D E V A İ R İ M Ü L K I Y E 

110 581 0 8 4 3 672 432 279 030 3 951 462 315 600 125 998 441 598 114 0 9 0 948 115 586 295 3 509 8 6 4 
Dairei Sadaret ve Şûrayı Devlet 
ve Dahiliye 1 495 347 

3 5 5 9 2 0 355 9 2 0 355 9 2 0 Ayan 
1 322 316 l 323 316 l 322 316 Divanı muhasebat 

27 289 124 8 0 102 9 8 0 4 0 178 142 27 467 266 27 467 266 178 142 ilmiye 
2 5 0 3 9 962 123 15« 69 600 192 750 153 405 201 0 3 0 354 435 2 4 8 7 8 277 24 8 7 8 277 161 685 Hariciye 
51 4 3 5 6 3 9 535 3 8 4 535 384 51 971 0 2 3 53 349 345 535 3 8 4 Adliye 1 378 322 

788 8 2 3 788 8 2 3 788 823 Mezahip 
16 932 916 60 0 0 0 60 0 0 0 499 0 0 0 499 0 0 0 16 483 916 16 483 916 4 3 9 0 9 0 Ticaret ve Nafıa 
92 0 6 8 006 7 347 8 2 8 3 6 0 0 0 7 383 8 2 8 129 0 0 0 129 0 0 0 9 9 322 8 3 4 100 151 559 7 2 5 4 828 Maliye 828 725 

8 9 9 0 614 45 0 0 0 9 7 2 0 54 720 9 0 4 5 3 3 4 9 C45 334 54 720 Defteri hak an i 
3 3 152 225 10 492 «31 10 492 631 2 4 5 8 773 66 0 0 0 2 5 2 4 7 7 3 40 120 0 8 3 4 0 2 6 8 2 8 4 7 967 8 5 8 Rüsumat 148 201 
14 513 500 310 9 2 3 3 1 0 943 2 4 0 0 0 24 0 0 0 14 8 0 0 4 2 3 14 9 8 9 033 286 923 Orman ve maddin ve ziraat 188 610 
4 9 452 4 4 7 6 9 9 7 426 6 997 426 56 449 8 7 3 60 331 796 6 997 4 2 6 Telgraf ve posta 3 881 9 2 3 

1 151 4 9 8 127 2 0 0 52 8 0 0 180 000 1 331 4 9 8 1 421 0 1 8 180 000 Umuru tıbbiyei mülkiye 89 520 
9 102 080 613 0 0 0 6 1 3 0 0 0 138 T00 138 000 9 577 0 8 0 9 577 080 475 000 S'hhiye 

3 7 287 565 650 510 6 5 0 510 22 200 22 200 27 915 875 28 393 875 6 2 8 3 1 0 Zaptiye 478 000 
24 405 3 5 3 8 4 4 « 4 7 8 4 4 647 25 2 5 0 0 0 0 25 250 0 0 0 844 647 Idarei mahsusa 

2 081 685 
926 244 1 7 8 3 3 4 0 3 17 833 4 0 3 

90 907 90 907 1 9 9 0 778 
18 759 647 

1 9 9 0 778 
18 759 647 17 8 3 3 4 0 3 

-90 907 Ereğli maadini hümayunu 
Taçhizatı askeriye 

495 867 001 4 9 733 634 545 190 5 0 278 8 2 6 3 8 0 6 8 8 5 417 0 3 8 4 223 913 541 921 914 550 410 562 4 6 746 505 691 592 8 4 8 8 648 

1 Devairce talep olunan ve sene âhırı-

1 na kadar zuhuru melhuz olan masa-
i 000 000 

10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 ooo 10 000 000 

J rifin iradei seoiyei haireti hitâfetpe-
1 nahiye İktiran edecek kısma kargılık 
1 olmak üzere vaı'olunan 

Muhacirin tahsisatı 
5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 000 10 000 000 

2 196 2 3 3 279 222 796 2 7 3 594 9 8 8 2 2 3 3 9 1 2 6 1 6 9 674 959 594 988 70 2«9 947 2 3 4 9 344 593 2 536 4 5 6 561 165 100 516 11 9 7 9 202 Cem'an Yekûn 178 111 9 6 8 



Hazinei Celilei Maliyeden gelen bütçeler üzerine komisyonu alice bit tetkik tanzim 

V A R İ D A T 
K U R U Ş 

2 290 492 108 

10 570 471 

2 279 921 637 

52 317 704 

2 332 239 341 

Hazirıei Celüece tanzim kılınan muvazene! umumiye hülâsası mucibince 1322 senesi 
varidatı muhammenei âdİyesi komisyonu âlice icra edilen tetkikat üzerine zam ve tenzili 
lâzım gelen. 
Tenzi l i lâzım (|<>lcıı 

18 759 647 

2 8 1 0 824 

21 570 471 

Teçhizatı askeriye nezareti maaş ve masrafiyle oradan tesviyesi mü-
rettep istikraz karşılığı olarak mevzu akçe olup fevkalâde bütçesi-

"sine nakledilen. 

Zikrolunan rouvazenei umumiye'hulâsasında vilâyatı selâsei şahane
ye ait olarak dâhil ve murakkam olan varidatın vilâyeti mezkûre 
müfettişi umumiliğinden bilvurut derdesti tetkik bulunan bütçede 
muharrer miktara nazaran fazlası olup tenzili lâzım gelen. 
( Müfredatı 2 numaralı hülâsada muharrerdir. ) 

Z a m m ı lazım gelen 

9 000 0 0 0 

2 000 0<)0 

Hazinei Celilei Maliyeden mevrut bütçede muhar
rer muhacirin tahsisatına sarf ve ita olunmak 
üzere tesis olunan piyangodan husuli tahmin 
olunan varidatı safiye 

Orman ve maadin ve Ziraat Nezaretinin ahiren 
tetkik olunan hesabına nazaran tebeyyün eden 
fazlai varidatı mukabilinde vazolunan 

ıı ooo ooo | n ooo ooo 

10 570 471 Baki tenzili lâzım gelen 

Baki 1322 senesi varidatı muhammenei umumiyesi olan 

Varidatı mezkûrenin masarifi âdiye yekûniyle mukayesesinde noksanı bulunan 

oluna 1392 senesi varidat ve masarifatı âdiyei umumiyesini mübeyyir hülâsa 

M A S A R I F A T 
K U R U Ş 

2 349 344 593 

| 27 805 647 

2 321 538 946 

10 640 395 

60 0 0 0 

2 332 239 34) 

Hazinei Celilece tanzim olunan muvaîenei umumiye hülâsası mucibince 1322 senesi 
masarifatı âdiyei umumiyesi komisyonu âlice icra edilen tetkikat üzerine zam ve tenzili 
lâzım gelen 

Duyunu gayr ı muııUıznmarinn tenzili JAzıııı flelcn 

2 331 2 0 0 Demir yollar teminatı karşılığından (Tahakkukuna n n a t m ) 

l 062 500 Ziraat Bankası istikrazı karşılığı 

{Fenerler iktikrazı faiz ve re'sülmali karşılığından 
6 9 5 965 (Varidatına nazaran ) 

' Düyunu gayrı muntazama faizleriyle emvali eytam 
re'sülmali karşılığından ( Tahakkukuna nazaran ) 

4 046 ooo 

18 759 647 

5 000 000 

27 805 647 

1 444 9 - 2 

5 534 637 

Z a m m ı icabedeıt 

4 606 468 J 

354 076 

1 4 8 8 637 

4 046 0 0 0 

2 551 927 

7 512 471 

6 023 834 

1 488 637 

Mazulin sandığından hazineye 
alınan elli bin liranın gayriez tediye 
bakiyesi 

Meblâğı mezburun tarihi ahzından 
321 senesi nihayetine kadar faizi 

21 eylül 1312 ve 30 temmuz 1313 
tarihlerinde mülkiye tekaüt sandı
ğından hazinei celileye ikraz olunan 
elli bin liranın gariez tesviye baki
yesi bulunan kırk bin liranın müte
rakim faizi 

Bundan dâhili muvazene olan kısmı 
olup mahsup olunan 

Bakı tenzili lâzım gelen 

Teçhizatı askeriye nezareti muhassasatiyle istikraz karşılığı 
olarak varidatına mütenazıren dâhil bulunan akça olup fevkalâde 
bütçesine naklolunan 

Devairce vukua gelecek bazı muhassasat zamaimi mukabili geçen 
seneye kıyasen hazinei celilece bütçeye ilâve olunan akça olup 
tenzil edilen 

Müfettişi umumilikten bilvurut derdesti tetkik bulunan bütçelerde vilâyah selâsei şaha
ne muhassasatı âdiyei mülkiye ve askeriyesi olarak muharrer mebahğin muvazenei 
umumiye meyanında vilâyatı mezkûreye ait olmak üzere dâhil bulunan Muhassasata 
nispetle fazlası olup ilâve olunan { Müfredatı 3 numaralı hülâsada muharrerdir) 

r Orman ve maadin ve ziraat nezareti bütçesine Ser Mühendis Abdurrahman Bey ma-
J aşı olarak sehven noksan konulduğu cihetle lüzumu derci nezareti müşarünileyhadan 

L bildirilen akça olup ilâve olunan 
Y e k An 

25 Şubat 1321 



1322 Senesi varidatı umumiye muvazene hulâsası 

Tahtı iradei ae-
niyei mnlûkânede 
bulunan 1321 «*-

nesi varidatı 

Devairden alınan 
bütçeler mucibin
ce 1322 aenesiçin 

tahmin olunan 

1322 senesi varidatının 1321 senesi 
varidatına nispetle 

Fazla 

29 8 3 0 266 29 8 3 0 266 
233 519 753 234 957 4 5 0 1 437 697 
37 (M9 4 2 2 37 139 278 8 9 8 5 6 

100 199 8 5 3 135 4 2 8 591 35 228 738 
6 907 334 9 314 3 6 8 2 407 034 

4 6 8 267 804 485 0 1 8 175 16 750 371 
179 621 0 9 9 173 636 9 3 8 

1 087 525 9 8 0 727 

3 514 726 3 580 726 66 000 
25 865 664 30 628 9 8 8 4 763 324 

1 085 8 6 3 437 1 140 515 507 60 743 0 2 0 

234 000 0 0 0 250 020 0 0 0 16 020 0 0 0 
81 000 0 0 0 100 700 0 0 0 19 700 0C0 
71 0 0 0 000 71 000 0 0 0 
26 000 0 0 0 26 0 0 0C0 
4 0 534 901 4 8 534 901 8 000 000 
11 0 9 3 844 U 093 8 4 4 
10 000 coo 10 000 0 0 0 
14 815 984 İS 0 3 5 984 220 0 0 0 

208 035 208 0 2 5 
9 0 0 0 0 0 0 9 000 0 0 0 

2 700 000 2 400 0 0 0 
4 0 0 0 000 4 0 0 0 000 

4 5 8 244 4 5 8 244 
8 340 967 8 3 4 0 967 

1 7 3 3 500 1 733 500 

513 151 96S 558 525 465 45 6 7 3 500 

31 953 296 3 4 655 463 2 722 167 
2 3 9 8 9 397 2 2 574 062 

3 598 2 9 3 3 586 8 2 4 

3 2 8 153 3 2 8 153 

59 8 4 9 139 61 144 502 2 722 167 

23 2S8 916 22 616 194 

3 331 674 3 251 989 

5 194 000 4 682 300 

20 139 140 19 8 1 9 040 

3 705 258 3 808 146 102 888 
24 781 953 21 795 665 13 712 
41 033 963 42 174 8 6 0 1 140 897 
55 718 446 6 t 961 296 6 242 8 5 0 

272 000 312 000 4 0 0 0 0 
8 035 000 8 510 000 475 000 

120 000 226 000 106 0 0 0 
24 405 353 25 250 0 0 0 8 4 1 647 

4 056 360 4 255 007 198 647 
12 947 437 11 503 921 

3 960 0 0 0 4 400 0OD 4 4 0 0 0 0 
926 244 18 759 647 17 8 3 3 403 

11 8 8 4 899 10 560 684 

243 770 643 266 886 749 27 438 044 

NoksBDl 

5 984 152 

106 798 

6 090 950 

300 0 0 0 

300 0 0 0 

1 415 S35 

11 469 

1 476 804 

642 722 

79 6 8 5 

511 7 0 0 

320 100 

1 443 516 

1 324 21S 

4 3 2 1 938 

Nev'i v a r i d a t 

Verg i l er ve a ş a r ve s a i r e 

Dersaadet emlâk ve akar vergisi 
Vilâyat emlâk ve akar-vergisi 
Vilâyat temettü vergisi 
Vilâyat bedeli askerisi 
Vergi tezakiri esmanı 
Aşar 
Ağnam 
Canavar 
Emlâki miriye muaccelesi ve bedeli icar hasılatı 
Rüsumu mütenevvia 

R ü s u m a t ve hası latı m ü t e f e r r i k a 

Gümrükler 
Tuz 
Tütün 
Müskirat 
Damga 
Saydı mahi (Saydı berri dahi bu mey andadır.) 
Duhan öşrü 
Harir öşrü 
Tömbeki beyiyesi 
Reftiye tediyah ledettenzil rejinin zirde muharrer hazineye ait hissei temetüundan 

maada düyunu umumiye hissesi 
Hasılatı mütenevvia 
Tömbeki resmî inhisarı 
Belve — Vakar! hattının işletilmesinden dolayı Bulgaristan emaretinden alınacak olan 
Şark demiryolları isletme hasılatından hükümeti seniyenîn hissesi 
Dersaadet'ten Elariş'e kadar temdit olunacak hattı telğrafi için Köstence kablo kum

panyasından alınan dört yüz bin frankın bedeli 

Deva iri asker iye 

Nizamiye 
Bahriye 
Tophane 
Jandarma 

Deva iri mülkiye 

Dahiliye 
İlmiye 
Hariciye 
Adliye 
Ticaret ve Nafıa 
Defteri hakani 
Orman ve maadin ve ziraat 
Telgraf ve Posta 
Zaptiye 
Sıhhiye 
Umuru tıbbiyeî mülkiye 
tdarei mahsusa 
Ereğli madeni hümayunu 
Idarei merkeziye ve vilâyat hasılatı müteferrikası 
Bankada merhun tahvilât faizi 
Teçhizatı askeriye Nezareti 
Edirne Selanik Manastır Kosva vilâyetleri hayvanatı ehliye rüsumu olup 

mahalliye karşılığı olarak mahallerine terk olunan 

Varidatı sa i re 

masarifi 

7 714 285 7 714 28S 
1 1 3 631 600 113 631 600 

4 0 0 0 0 000 8 5 624 0 0 0 
3 S 0 0 0 0 0 0 

10 000 000 S 3 0 0 0 0 0 
6 OCO 0 0 0 

5 0 0 0 000 

81 150 0 0 0 51 150 0 0 0 
1 1 0 0 0 000 

14 0 0 0 0 0 0 

2 500 000 

500 0 0 0 

326 4 9 5 885 263 419 885 

2 229 • 1 1 1 0 6 9 2 2 9 0 492 108 

45 624 000 

45 6 2 4 000 

182 2 0 0 731 

35 000 000 

4 700 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

30 000 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

2 500 0 0 0 

500 0 0 0 

108 700 0 0 0 

120 839 692 

Duhan rejisinin hazineye ait hîssei temettûü 
Maktu vergiler 
Gümrüklerin yüzde üç zammı 
Bedeli askerî Zammi Bu»u« bu UıuuLü t»Um« « I U B M varidat b«Udt Keufc» hvttM M y A i t u itiwl «UiHAUflur 

Duhan üşürü fazlası 
Tuz ve harir rüsumu zammı » > . » . „ » » 
Gaz depoları hasılatı 
Şahsi vergi 
Vergi tezakiri zammı » - - » . . » 
Arzuhal kaydiyesi (Devairce istihsal olunan kaydiyeler daireleri bütçelerine dâhildir) 
Şehbenderler hasılatının zammı (tşbu zam hakkında babıâliden istizan edildiğinden 

bu sene bütçesine birşey konulmadığı hariciye Nezaretinden bildirilmiştir. 
Alâmeti farika rüsumunun zammı (Nafıa bütçesi meyamnda dâhildir.) 

Cûmlei vekûn 
25 Şubat 1321 



5 Ezminei icraat Haalatı v&luadan niepatt nrahttfcfe üztrin* 
verilen aidatın B u k t a n müfredatı 
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Daimi aidatı J 

Arazü emiriye ve 
1 1313 1317 1 1 3 

i. 

17 Ş u W 1312 1 

Arazi ve müsakka
fat mevkuteden 2 » * 1 1 1 3 * 1 

Arazti emiriye yok
laması aidatı 

3 1230 1299 3 4 5 4 2 18 3 0 Haziran 1312 

Memur icraatından • 4 1300 1 3 » 3 4 S 4 2 18 m 

5 1313 1317 2 2 4 4 2 14 17 Şubat 1312 

6 Miri 1304 Temmuz 1304 3 1 — 1 — 1 5 4 2 18 T . l İKat ı atîka 

Müfettiş icraatından 

7 Ajuüoı 1904 Şubat 1308 3 1 — 2 — 5 4 2 18 3 0 Hatıran 1312 

Emlâk yoklaması 
aidatı 

I 8 1390 1299 3 4 5 4 2 18 SOHfeiren 1312 1 

Memur icraatından • 9 1300 1312 3 4 S 4 2 18 * 1 

ı 10 1313 1317 2 2 4 4 2 14 17 Şubat 1312 1 

11 Mart 1304 Temmuz 1304 3 1 — 1 — 1 5 4 2 18 Talimatı atîka 

Müfettiş İcraatından 
12 Aju»to ı l304 Şubat 1308 3 1 — 2 — 5 4 2 18 3 0 H»zireulS12 

Arazi ve musakka.' 
fat ve müstegallâtı 
mevkufe aidatı 

13 1291 1299 3 2 2 5 4 2 18 30 Haziran 1312 

Memur icraatından . 14 1300 1312 3 2 2 5 4 2 18 • 

İS 1313 1317 2 1 4 4 2 14 17 Ş n U t 1312 

f 16 Mart 1304 ı Temmuz 1304 3 1 — 1 — — — 5 4 2 18 Talimatı atîka 

Müfettiş icraatından • 

17 Ağustos 1304ı Şubat 1308 3 1 — 1 — 1 5 4 2 > 18 30 Haziran 1312 

S u r e t i h e s a b ı 

Hasılatın yekûnu umumisinden 
kâtibiye ile darülaceze varaka 
bahası zamaimi bittenzil baki
yesinden aidat verilip yekûnu 
umumiden varaka bahası ile 
kâtibiye bittenzil bakiyesin
den aidat verilir. 

Hasılatın yekûnu umumisinden 
aidat verilir. 
Yekûnu umumiden varaka ba
hası zamaimi biltenzil bakiye
lerinden aidat verilir. 
Keza 

\ Yekûnu umumiden varaka ba
hası İle kâtibiye bittenzil ba
kiyesinden aidat verilir. 

\ Yalnız tapu ketebesile muakip-
lere yekûnu umumiden ita kı
lınır. 

Hasılatın yekûnu umumisinden 
kâtibiye bittenzil bakiyesinden 
aidat verilir. 
Yekûnu umumiden kâtibiye ile 
varaka bahası zamaimi bitten
zil bakiyesinden aidat verilir. 
Keza 

Hasılatın yekûnu umumisinden 
aidat verilir. 
Keza 

Müsakkafat ve müstagallât 
muamelâtında yekûnu umumi
den varaka bahası ve kâtibiye 

' bittenzil kusurundan ve arazii 
mevkufe muamelâtında yekû
nu umumiden aidat verilir. 
Keza 

Yekûnu*umumiden varaka ba
hasıjle;kâtibiye bittenzil baki
yesinden aidat verilir. 

Keza 
Balâdaki cetvelde muharrer tevziattan maada memurin ve ketebenin vukuu infisal ve mezuniyetlerinde tekrar icra 

edilen taksimatı muhtelife ile olbapta bazı izahata dairdir. 

Eslâf ve ahlâf aidatı 

Mahlûlât aidatı 

Cedavili mütedahile 
aidatı 

Vekâlet zamanı 
aidab 

Tahsildariye 

Tasfiyei düyun tah
vilâtı 

İstikrazı dahilî tah
vilâtı 

Defteri Hakanı memurlarile tapa kâtiplerinin icra eyledikleri yoklama hasılatından badelinfisal vuku bulacak tahsilat 
aidatile nısfı kâtibtyeden sülüsanının kendilerine ve sülüsünün haleflerine itası 7 Şaban 1296 tarihile Emlâk Nizamna
mesinin yirminci maddesine zeylolunan fıkrai nizamiye ahkâmından bulunmuştur. 

Meydana çıkardıkları arazii maUûlenin ihalesinden evvel infisaPeyleyen memurlar ile tapu ketebesine aidatı muayye-
nenin sülüsam verilip sülüsünün haleflerine itası mülga meclisi idare kararile yazılan 22 Kânunuevvel 1298 tarihi 
tahriratı umumiye ile iş'ar kılınmıştır. 

Zamanı memuriyetine ait defter ve cetvelleri tanzim etmeksizin infisal eden memurin ve ketebeye bu müddete raci 
tahsilat aidatının sülüsam verilerek sülüsünün de defter ve cetvelleri tanzim eden halefe itası meclisi mezkûr kararile 
yazılan 10 mart 1302 tarihli tahriratı umumiye ile iş'ar kılınmıştır. 

İşten el çektirilen ve istihsali mezuniyet eyliyen memurin ve tahsildar aidatının maaş hakkında cari olan usule 
tevfikan tesviyesi ledelistifsar Maliye Nezareti Celilesinin iş'an üzerine 3 eylül 1301 tarihli tahriratı umumiye ile tebliğ 
olunmuştur. Bu makule memurin maaşatı iradei seniye ve aliye ile müttehaz olan mukarrerat veçhile esbabı mezuni
yete ve neticei muhakemeye göre tam veya nısıf hesabile verilmekte veyahut hazine mande edilmekte olduğu vekillere 
dahi memuriyeti muvazzafa ise hum su ve açıkta bulunduğu surette nısıf olarak ve asil ile vekilin işe mübaşeret ve 
infikâkleri tarihleri nazarı itibara alınarak maaşı yevmiyeye bittaksim kıstelyevm hesabile verilmekte olmasına binaen 
yukarıdan beri arz edilen taksimat bir de bu suretle duçarı tecezzi olmakta bulunmuştur. 

Asakiri müstebdile kuponlar ile ir ad ve masraf muamelesi icra ettirilen mebaliğden tahsildariye verilmemesi Maliye 
Nezareti Celilesinin iş'an üzerine 17 kânunusani 1306 tarihli tahriratı umumiye ile tebliğ olunmuş ve bir de tahsildar 
müstahdem olmayan senelerde aidat verilmiyen maaşh fırkai tahsiliye marifetile kısmen tahsil olunarak emanat hesa~ 
bina geçirilen ve ahiren bakiyesi tahsildar marifetiyle tahsil kılınmasından dolayı hasılat hesaplarına nakledilen meba. 
ligden tahsildariye sarfında tereddüt edilmekte bulunmuş ise de bu hal teşviş ab külliyeyi müstelzim olduğu gibi zaten 
muamelei mahsubiyesi icrası hususunda tahsildarların tesiri takiplerinin de dahli bulunacağı mülâhazasına mebni ıttı-
raden lilmuamele bunlar ile ahalinin esnayı tahsilatta tediye etmiyerek ferağ ve intikal vukuu veya kefalet ve istikraz 
muamelâtı sıralarında kendileri.e teslimi sandık eyledikleri bakayadan dahi tahsildariye sarfı mütalâa kılınmaktadır. 

İşbu aidattan tasfiyei düyun tahvilatına tabi olup ilgayı kavaim ve müdayenat kararnameleri mucibince doksan 
dört senesi nihayetine kadar olan kısmın aslından doksan beş senesi aidatının humsundan dört kaime bir lira îtiba. 
riyle üç rub'u tenzil olunduktan sonra bakiyesi ile doksan altı senesinden doksan dokuz senesi nihayetine kadar 
müddete raci olan aidatın senesi hasılatından rubu derecesinde nak>t olarak tesviyesi Maliye Nezareti Celilesinden iş' 
ar kılınmış ise de kararnameleri münderecatına nazaran bu senelere ait bakayanın dahi farkları bittenzil bakiyesinin 
tahsili lâzımgelip halbuki üçyüz senesinden itibaren kâffei bakayanın aslı nakden tahsil kılındığı- cihetle tenzilâtı vakı
anın maaş ve masarifat misillû düyunata münhasır olacağı anlaşılmakta bulunduğundan doksan dokuz senesi nihaye
tine kadar olan bilcümle seneler aidatından karan mahsus mucibince yalnız ruh1 unun tenzili icabedeceği mütalâa 
kılınmaktadır. 

Üçyüz ve üçyüz bir seneleri dûyunatının istikrazı dahilî tahvilâtiyle tesviyesi mukarrer olmasına binaen mezkûr 
senelere ait düyunun beher yüz kuruşunun kuponun piyasa bedeli olan oluz kuruşu nakden veya irat ve masraf su
retiyle tediye olunarak farkının irat kaydı Maliye Nezareti Celilesinin iş'an üzerine 13 şubat 1314 tarihli tahriratı 
umumiye ile tebliğ olunmuş ise de bu muamele teşevvüşatı hesabiyeye bââi olmakla beraber karan vâkıın maaş ve 
masarifat misillû düyuna münhasır olacağı anlaşılmakta bulunduğundan aidatın bundan istisnası tensip kılınmıştır. 

1 

Memurlara , 
ketebesine 

Tapu ve Em
lâk ve Vakıf 

ketebesine 

Yoklama 
ketebesine 

Tahsildarlara Yekûnu aidat 

2 i 1 4 5 6 İS Her H4vî yokUma huılıt'ad«n 

ı 1 1 4 0 0 ti . d*iwıi * 

M ü l â h a z a t 

KomiıyoDu mahıu-
fuaca terbiden t*a-
pit o luBtD vb bu ke

rt N»liye Dvlreffaca 
iuifti tezekkür 

Nispeti hâzıra üçyüz onüç senesinde 
icra kılınan tecilâtı umumiye sırasında En
cümeni Nezaretçe yan yarıya icrayı ten
zilât ile tâyin olunmuş ise de tecilâtı mez
kûr; beş yüz kuruşu mütecaviz maaşlar
dan yÜ7de ondan ibaret olmasına ve 
muamelâtı daimede seksen sekiz ve seksen 
dokuz tarihlerinde istihsal kılınan iradei 
seniye mantuku roünifince arazii emiriye-
nin ve Emlâk Nizamnamesinin yirmi ve 
yirmi birinci maddeleri mucibince de em
lâkin aidat nispeti asliyeleri ikisi memur
lara ve dördü tapu kâtiplerine olmak 
üzere yüzde alb bulunmasına nazaran 
yalnız tecilâta müstenit encümen karan 
mezkûr iradei seniye ve nizamname ah
kâmını tağyir edemiyeceği bir iki mahal
den maada yerlerde beş yüz kuruşu mü
tecaviz aidat dahi ita olunmadığı cihetle 
komisyonca mezkûr yüzde alb nespeti 
asliye veçhile tesviyei aidat edilmesinin 
teklif olunması lüzum ve maslahata ve 
muktezayı madelete müptenidir. Bu iki 
muamelede kâtibiye olarak tapu kâtip
lerine birer kuruş verilir. 

2 
Bu dahi talimata mahsusasının dokuz 

ve on birinci bendleri mucibince yüzde 
altı hesabile ita kılınmakta ve elyevm 
hasılatı vakfiyeden nispeti mezkûre veç
hile alınmakta iken encümenin salifüzzikir 
kararı sebebile tenzil olunmuş ise de ber-
veçhi balâ tamamen itası lâzım gelir. 

3, 4, 5 
Arazii emiriyenin memurin icraatından 

olan yoklama hasılatından seksen sekiz 
ve seksen dokuz tarihlerinde istihsal kılı
nan salifülbeyan iradei seniye mantu-
kunca yüzde on sekiz nispeti asliyesile 
verilen aidattan birinci ve ikinci kısımları 
Encümeni Nezaretçe mukaddema tadil 
edilmiş olduğu gibi üçüncü kısmı dahi 
üçyüz onüç senesinde icra kılınan tecilâtı 
umumiye sırasında kezalik Encümeni Ne
zaretçe memurlarla yoklama ketebesi 
aidatından yüzde bireri ve tapu ketebesi 
aidatının nısfı tenzil olunmuştur. 

6, 7 
Müfettiş yoklaması aidatı filasıl tali

matı mahsusalanna tabi olduğu halde 
nispeti hâzıra veçhile itası Encümeni Ne
zaretçe tâyin olunmuştur. 

8, 9, 10 
Emlâk Nizamnamesinin yirmi ve yirmi 
birinci maddeleri hükmünce nispeti asli
yesi yüzde on sekiz olan emlâk yokla
ması hasılatı aidatının memur icraatından 
olan birinci ve ikinci kısımları Encümeni 
Nezaretçe mukaddema tadil edilmiş ol
duğu gibi üçüncü kısmı dahi üç yüz on 
üç senesinde icra kılman Hecilâb umumi
ye sırasında kezalik Encümeni Nazaretçe 
arazii emiriye yoklaması aidab ile birlikte 
ve minvali muharrer veçhile tenzil kılın
mıştır. 

11, 12 
Müfettiş yoklaması aidatı filasıl tali

matı mahsusalanna tabi olduğu halde 
nispeti hâzıra veçhile itası Encümeni Ne
zaretçe tâyin olunmuştur. 

13, 14, 15 
Talimatı mahsusasının dokuz ve on bi

rinci bentleri mucibince arazi ve müsak
kafatı mevkufe yoklaması hasılatından 
yüzde on sekiz aidat ita kılınmakta ve 
elyevm hasılatı mezkûreden nispeti mez
kûre veçhile ifraz ve istihsal olunmakta 
iken memur icraatından olan birinci ve 
ikinci kısımları Encümeni Nezaretçe tadil 
edilmiş olduğu gibi mukaddema sureti 
muharrere veçhile üçyüz on üç senesin
de icra kılınan tecilâtı umumiye sırasın
da da üçüncü kısmı kezalik Encümeni 
Nezaret karariyle tadil ve tenzil kılın
mıştır. 

16, 17 
Müfettiş yoklaması aidatı filasıl tali

matı mahsusalanna tabi olduğu halde 
nispeti hâzıra veçhile itası Encümeni Ne
zaretçe tâyin olunmuştur. 

Defteri Hakanı* Nezareti 
Muhasebesi 

8 Teşrinievel 1318 



N u m a r a 
5 

Gebze K a z a s ı n ı n üçyüz üç senes i a ş a r ihale def leridir . 

Bedeli sabık Bedeli lâhik 
Zammı Noksanı 

— — 
I Esamii mültezimin 

Üşür Hinei i ane Yekûn Üşür H 'Meiİane Yekûn 
Zammı Noksanı 

No. Esamii Kura 
I Esamii mültezimin 

M ü l a h a z a t 
• Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş | ve küfelâ 

1 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 5 0 0 2 0 0 0 0 " 3 0 0 0 " 2 3 0 0 0 1 1 5 0 0 " T " Akhisar {lBceırdan Ktgork k.f . l . t l l . R u f 

8 0 0 0 1 2 0 0 " 9 2 0 0 6 « X T 9 0 0 ' 6 9 0 0 2 3 0 0 2 Ak viran Kvz* Hüseyin „ V«lı i acbrbı nokauı b i l i r mu btfianl gflau dIiûI «dea dolunun 
tmrı t ıU vukubuUn luurdaa anıat ataaıyllr. 

5 0 0 0 7 5 0 5 8 5 0 5 0 0 0 " 7 5 0 5 7 0 3 Tepecik A .h .bı emilmen Alı N.hjFı 

2 3 0 0 0 3 4 5 0 2 6 4 5 0 3 1 0 0 0 4 6 5 0 3 5 6 5 0 " İ 1 5 0 Ö 2 3 0 0 Yekûn 
E n ı n ı t n id ıny* kalan 

" 4 0 0 0 6 0 0 4 6 0 0 4 Köseler 
1 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 5 0 0 Matharlı 1 

8 0 0 0 1 2 0 0 9 2 0 0 Mersinler İl 
2 2 0 0 0 3 3 0 0 2 5 3 0 0 Yekûn 

Tekasiti 
Kuruş 

5 9 4 1 Temmuz 1 3 0 3 t 1 

5 9 4 1 Ağustos „ 
" 5 9 4 1 EylÛl 1 

5 9 4 1 T. evvel » 
5 9 4 1 T. sanı » 
5 9 4 5 K, evvel , 

3 5 6 5 0 Yekûn 

1 . ., , 

1 



Cilt numarası 

Nev'i Aşar 

Numara 
6 

Btlmüzayede ihale olunucak aşara mahsus pusulasıdır. 

Pusula tanzim ve mevkii müzayedeye vazolunduğu tarih. 

ŞARTI UMUM t 

Varak M 

İhale müddeti 

Müzayede ve ihale ve tekasitin sureti .tahsili Aşar Nizamnamesinde beyan olunmuş olup mezkûr nizamnamenin kâffei münderecatı 
işbu müzayede pusulasında aynen münderiç hükmünde olarak bu puslaya pey süren mültezimin ve küfelâ ve ahalii kura 
mezkûr nizamnamenin icap eylediği baahhüdatı kabul etmiş olacaktır. Bedeli müzayede hiç bir matluba takas ve mahsup edilmeyip 
nakden mal sandığına teslim olunacaktır. 

ŞARAtTt HUSUSUYEl SAİRE 

Taksit müddeti Akçenin cinsi 

Bedeli Sabık 
Kuruş M ü l â h a z a t 

Bedeli müzayedesi 
Kuruş Esamii mültezimin ve küfelâ 

Nakli yekûn 
Kuruş Esamii mültezimin ve küfelâ 

ihale olunacak a ş a r a mahsus müzayede pusulasıdır. 

Pusula numarası 

Cilt / * varak JVî 
Nev'i aşar 
Müzayede pusulasının tarihi 



Nakli yekûo 
Kuruş 

Nakli yekûn 
Kuruj 

Vilâyetine tâbi Sancağında Kazasında kâin 
Karyesinin aşarı Meclisimizde bîlmüzayede balâda göste
rildiği veçhile kuruşta ve uhdesinde takarrür 
ederek ve bedeli mezkûr haddi lâyıkında görülerek ihalei ka-
tiyesi icra kılınmıştır. 

Fi Sene ve fi Sene 

tHTAR! 
Müzayede puslalannın bedeli sabık hanesine bir sene evvelki 

bedel konulacak ise de ondan daha evvelki senenin ihale ve 
yahut emanet bedeli daha yüksek ise işbu yüksek bedel dahi 
puslada bedeli sabıkın hizasında tefrik olunan mülâhaza ha
nesine ayrıca tahrir ve bu bedelin ertesi sene tenzilini icabet-
miş olan esbab dahi şerh ve tafsil olunacaktır. 



Numara 

Kuruş Para 
8000 Karagürlen Kariyesi 
4000 Altıntelli 
5000 Akpazar „ 
4000 Ebpük „ 
3000 Alacagüzük 

24000 Yekûn 

9 

Mültezim Efendi i le kefili Efendin in aşar hesab ı 
Kuruş Para 

4000 Gayei Ağustos sene 31 
4000 . Eylül 
4000 „ Teşrinievvel » 
4000 , Teşrinisani „ 
4000 , Kanunuevel , 
4000 „ Kânunusani , 

24000 Yekûn 

Mültez im Efendinin ba lada m u h a r r e r k u r a bedelat ı i l t izamiyesinin 
bir inci a ğ u s t o s taksiti h e s a b ı 

Mültez im Efendinin b a l â d a m u h a r r e r k u r a bedelat ı i l i izami ye sinin 
d ö r d ü n c ü t e şr in i san i taksit i hesabı 

|J Taksit bedeli Tediyat Tarihi tediyat Eyyam Âdad No. Mülahazat 
Kuruş Kuruş Adet 
4000 ÎÖ00 

500 
1000 ! 
1500 

15 Eylül 1318 
30 Eylül 1318 
20 T. evvel 1318 
30 T. evvel 1318 

15 
30 
50 
60 

15000 
15000 
5C00 

90000 
170000 

170000 
9 

1530000 136500 
| 1460 41917 

700 
| 365 

3350 
I 3285 

650 
[ 365 

M ü l t e z i m 
' 285 

Efend in in b a l a d a m u h a r r e r k u r a bede l a t ı i l l i z a m i y e s i n d c n 
İ k i n c i ey lü l t aks i t i h e s a b ı 

Taksit bedeli Tediyat j Tarihi tediyat ı Eyyam 
Âdad 

1 
No. Mülahazat 

Kuruş Kuruş | Adet 1 
j 

ij 

_ . . _ j _ i 

ij 

• 

1 
Mültezim Efendinin ba lada m u h a r r e r k u r a bedelat ı i l t izamîyes nden 

ü ç ü n c ü teşr in ievve l taksit i hesab ı 

Taksit bedeli Tediyat Tarihi tediyat Eyyam Âdad 
Kuruş Kuruş Adet 

No. Mülahazat 

Taksit bedeli Tediyat Tarihi tediyat Eyyam Âdad No. Mülahazat 
Kuruş Kuruş 1 Adet 

! 

I 

Mül t ez im Efendin in b a l a d a m u h a r r e r k u r a b e d e l a t ı i l t i zamiyes tn in 
b e ş i n c i k a n u n u e v v e l t aks i t i h e s a b ı 

, • ••- — , - * • • • — ••• - -

Taksit bedeli Tediyat Tarihi tediyat Eyyam Âdad No. Mülahazat 
Kuruş Kuruş j J Adet | 

I 

I 
il 
1, 

1 
ı 

i 
! 

_ _ 

i 

1 

i 

Mültezim Efendinin ba lada m u h a r r e r k u r a bedelat ı i l t izamiyesinin 
alt ıncı k a n u n u s a n i taksit i hesab ı 

Tuksit bedeli Tediyat j Tarihi tediyat Eyyam Âdad No. Mülahazat 
Kuruş Kuruş ' 

Tarihi tediyat 
Adet 

Âdad No. Mülahazat 

i 

i 

1 

ı 

, L 

• 

1 
; 
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