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t l m i y e 

28 ramazan 1302 29 haziran 1 '301 Romanya, Yunanistan, Sır
bistan, Karadağ ve Bulgaris-
tanda bulunan ahalii Islâmiye-
nin hususatı mezhebiyeleri 
hakkında dairei meşihattan 
tanzim olunan talimat 

M ü l k i y e 

274 

15 rebiiılevvel 1301 1 kânunusani 1299 Korucular ve bekçilerle 
çobanlara dair nizamname 10 

8 şevval 1298 tarihli sicilli 
nüfus nizamnamesinin 37 nci 
maddesinde mestur münakehat 
harçlarının matufualeyhleri 
hakkında irade 74 

Şehremaneti idaresinde bu
lunan on aded devairi beledi
yeye tayin olunan etibbayi 
muvakkatenin vezaifini mübey-
yin talimat 77 

18 muharrem 1302 Sicilli nüfus nizamnamesi 
hükmünce eimmei mehallât ve 
rüesayı ruhaniye tarafından 
ita kılınacak beş nevi vukuat 
ilmühaberlerinin sureti imlâsile 
ita ve istihsali hakkında tarif-
name 83 
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Derseadet tahriri nüfus 
yoklamasının suveri icraiyesine 
mahsus talimat 191 

1301 Sicilli nüfus vukuatları hak
kında nüfus nazır ve memur
ları tarafından icra olunacak 
muamele ve ita kılınacak cet
vellerin sureti tanzim ve itası
na dair talimat 197 

21 zilkade 1302 20 afcustos Vilâyatta sicilli nüfus mua
melâtının teftişine dair talimat 311 

muharrem 1303 28 teşrinievvel „ 8 safer 1294 tarihli mekte
bi mülkiye nizamnamei esasi
sine müzeyyel maddei niza
miye 341 

129 ramazan „ 19 haziran 1302 23 zilhicce 1295 tarihli im
tiyaz nişanı nizamnamesinin 
3 üncü maddei muaddelesi 500 

Ucemaziyelâhırl301 27 mart 1300 Rumelifeneri Karyesinin 
Küçükçekmeceye bağlı olmak 
üzere müdürlük haline konul
masına dair irade 599 

10 şevval „ 21 temmuz „ Dedeagacının liva merkezi 
ittihazına dair irade 600 

22 zilkade ,. 1 eylül Dersimin Pah kazasının 
memurini mülkiyesine tahsisat 
itasına dair irade 601 
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8elhi muharrem 1302 7 teşrinisani 1300 Suriye vilâyeti dahilinde 
Cemain ve Benisaab kazaları 
kurulmasına dair irade 605 

2 cemaziyelâhır 7 mart 1301 Bulgardağı madeni hüma
yunu kasabasında kaza teşki
line dair irade 608 

2 9 cemaziyelevvel 4 „ Erzurum Vilâyetinin Keskin 
Nahiyesinin kaza haline ifrağı
na dair irade 609 

4 cemaziyelâhır 9 „ » Sanaya tâbi Halvan Nahi-£ 
yesinde kaza teşkili hakkında 
irade 610 I 

14 zilkade 13 ağustos " Bilecik Kazasının Ertuğrul 
Gazi namile üçüncü sınıf mu
tasarrıflığa tahvili hakkında 
irade 614 

2 9 ramazan 1304 9 haziran 1303 8 şevval 1 2 9 8 tarihli sicilli 
nüfus£nizamnamesinin 4 ve 5 
inci fasıllarına müzeyyel mad-
dei nizamiye 839 

18 zilkade » 2 7 temmuz M ü r ı ı r n i z a m tın m <• s i 861 

4 zilhicce •• 11 ağustos 8 şevval 1 2 9 8 tarihli sicilli 
nüfus nizamnamesinin 4 üncü 
maddei muaddelesi. 880 

6 muharrem 1305 12 eylül Sadakat ve şecaat madal
yası nizamnamesine zeyl. 919 | 
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1 9 cemtzıyelâhır 1 3 0 3 1 3 mart 1 3 0 2 Debre Sancağının Elbasan 
Nahiyesinin kaza haline ifra
ğına dair irade. 9 3 0 

2 8 şaban 1 3 0 3 2 0 mayıs Kosva Vilâyetinin Mayko-
vaç ve Viranes Nahiyelerinin 
birleştirilerek merkezi Şahayik 
olmak üzere Kaymakamlık 
teşkiline dair irade. 9 3 2 

( 2 2 „ 1 3 0 4 3 „ 1 3 0 3 Kazayi Erbaa Sancağının 
Edirne Vilâyetine ilhakile müs
takil mutasarrıflığa ifrağına 
dair irade. 9 4 0 | 

2 1 zilkade » 2 9 t e m n n i 7 Sadakat ve Şecaat madal
yası nizamnamesine zeyl. 9 4 1 ı 

! 1 5 rebidlevvel 1 3 0 5 1 8 teşrinisani Bayburtun Kelkit ve Şiran 
kazalarının Gümüşhane San
cağına bağlanmalarına dair 
irade. 9 4 3 

1 6 rebiulâhır •• 9 kanunuevvel » Berut Sancağının vilâyet 
haline ifrağına dair irade. 9 4 4 

ı 2 6 zilhicce 1 3 0 4 2 eylül Şecaat ve Sadakat madal
yası nizamnamesine zeylolmak 
üzere fıkrai nizamiye. 9 4 7 ( 

1 2 2 safer 1 3 0 5 2 7 teşrinievvel - Idarei umumiyei vilâyat ni
zamnamesinin 14 üncü mad
desinin tadili. 9 4 7 , 
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1 9 şaban 1 3 0 4 3 0 nisan 1 3 0 3 Memurini mülkiyenin tercü-
mei hallerinin sureti kayıd ve 
tahririni ve teferruatını mübey-
yin talimatname. 9 6 5 , 

1 \ remazıyelevvel 1 3 0 5 1 2 kânunusani Sicilli ahvali memurin ko
misyonu umumisi nizamname
sine zeyl. 1 0 0 1 

1 14^'rebiulevvel 1 3 0 1 1 kânunusani 1 2 9 9 

A<lli><> 

16 safer 1276 tarihli meha-
kimi şer'iye nizamnamesinin 
3 üncü faslına müzeyyel fık-
raı nizamiye 1 , 

2 ceıt ı .z ıyelevvel 1 3 0 1 7 mart 1 3 0 0 Rum patrikhanesi imtıya-
zatı mezhebiyesınden mutahas-
sıl ihtilâfın halline dair irade 2 9 

1 5 cemazlyelahır 1 3 0 1 3 1 mart Arazı Kanununun 71 inci 
maddesi hükmünün istilâ gö
ren mahaller ahalisi hakkında 
1302 senesi nihayetine kadar 
tehiri icrası hakkında irade 3 7 

j 6 muharrem 1 3 0 2 Urfa ve tevabii Süryanii 
Yakubî murahhası Mitranbol-
sun memuriyetine dair berat 8 1 

I 2 8 zilhicce 1 3 0 1 6 teşrinievvel 1 3 0 0 Emlâk ve çıflıkâtı mahsu-
sai padişahı için mehakimce 
harç ve rüsum alınmamasına 
dair irade 94 

TBMM KÜTÜPHANESİ



F 

1 Tarihi Mündericat 

S
ah

if
e 

ı 
nu

m
ar

as
ı 

' 

| 1 1 c e m . u y e l e v v e l 1302 14 şubat 1300 Emlâki sırfa için mehakimi 
şer'iyeden verilecek taksim mü
zekkerelerinden alınacak harç 
hakkında irade 176 

1 15 muharrem „ 23 teşrinievvel Süryanıi yakubilerle Sürya-
niı katolikler beyninde müte-
haddis kilise münazaatının hal
line dair. 259 

20 rebiülevverîl303 İS kânunuevvel 1301 19 cemaziyelâhır 1296 ta
rihli usulü muhakematı cezaiye 
kanunu muvakkatinin 51 inci 
maddesine müzeyyel fıkaratı 
kanuniye 385 

4 cemaziyelevvel „ 27 kânunusani " 23 şevval 1274 tarihli Arazi 
Kanununun 22 nci maddesine 
müzeyyel fıkrai kanuniye 395 

1 5 zilkade _ "_~ „ 24 temmuz 1302 19 cemaziyelâhir 1296 ta
rihli icra kanununun 53 üncü 
maddesine müzeyyel fıkrai 
kanuniye 502 

' 10 zilhicce „ 

1 

28 ağustos 19 cemaziyelâhir 1296 ta
rihli icra kanununun 50 nci mad
desine müzeyyel fıkrai kanuniye 517 

20 zilhicce „ 

1 

J 

7 eylül Dava Vekâletinin ruhsat
name istihsal edenlere inhisarı 
hakkındaki hükmü nizamın 
umuru cezaiyeden maada dea-
vide lağvına dair irade 520 

12 muharrem 1304 j 

I 

29 eylül Mehakimi nizamiye ve de-
vairde alınması lâzım gelen 
harçlara dair tarifei cedide 582 
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1 5 muharrem 1 3 0 4 2 teşrinievvel 1 3 0 2 1 9 cemaziyelâhir 1 2 9 6 ta
rihli usulü muhakematı cezaiye 
kanunu muvakkatinin 1 3 0 un
cu maddei muaddılesi 6 1 6 

jjurreı rebiülevvel „ 1 6 teşrinisani ,, Mehakimi şer'iyeden veri
len ilâmatın temyiz ve istina
fına mütedair 2 2 muharrem 
1 3 0 0 tarihli talimatın 7 nci 
bendini muaddil 7 2 8 

2 3 rebiülevvel „ 8 kânunuevvel „ 

I 

Fesçi , ipekçi,bakkal, ekmek
çi ve tütüncü esnafına aid tere-
kâtın tâbi oldukları mehakim 
tarafından tahririne dair irade 7 5 8 

2 9 rebıülâhır „ ' 1 3 kânunusani „ 

I 
I 

1 9 cemaziyelâhir 1 2 9 6 * ta

rihli icra kanununun 3 9 uncu 
maddesine müzeyyel fıkrai 
kanuniye 7 5 8 

7 cttmazıyclâhır „ 1 9 şubat Avukatlarla dava vekilleri 
vesaire tarifei mahsusasının 
mehakim mübaşirlerine veri
lecek ücurata dair olan ahkâ
mının ikmaline dair nizam
name 7 6 3 

9 receb „ 2 2 mart 1 3 0 3 
] 

Murabaha nizamnamesi 7 7 S 

2 6 şaban „ 7 mayı» „ 

! 

| 

Mukavelât muharrirlikleri 
hasılat ve aidatının sureti ida
resine dair kararname 804 
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15 şevval 1304 24 haziran 1303 Hükmü gıyabî itası için 
müddeaaleyhin 3 defa davet 
edilmesi hakkında usulü mu-
hakemei hukukiye kanunu mu
vakkatinin 144 üncü madde
sinde mevzu usulün lağvı 
hakkında irade 852 

23 „ 

' • 

2 temmuz 19 cemaziyelâhır 1296 ta
rihli mehakimi nizamiye teş
kilât kanuni' muvakkatinin 
4 üncü faslı muaddeli 853 

28 „ 
1 

7 . * - 19 cemaziyelâhır 1296 ta
rihli icra kanunu muvakkati
nin 67 nci maddesine müzey-
yel fıkaratı kanuniye 854 

ı 14 zilkade 23 Derseadet ticareti bahriye 
mahkemesinin mesalihi ıflâsi-
yeyi dahi rüyete salâhiyetine 
dair irade 861 • 

5 zilhicce 
1 

12 ağustos » Memurin muhakemesi ni
zamnamesine zeyl 918 i 

19 şaban 1303 11 mayıs 1302 Suriye vilâyeti dahilinde 
Belka sancağı mülhakatından 
Çetin Kazasında mahkemei 
nizamiye teşkiline dair irade 931 

5 Mmazıy*levv»l 1305 6 kânunusani 1303 Mehakimi nizamiyenin teş
kilât kanununun dördüncü fas
lının beşinci maddesi yerine 
kaim madde i kanuniye 992 
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1 | cemazıyelevvel 1305 12 kânunusani 1303 Arazi kanununa müzeyyel 
fıkrai kanuniye 1000 

9 cemaziyelâhir 9 şubat Hükkâm vesair memurini 
adliyenin usulü intihap ve ta
yinlerine dair kanun 1058 

9 9 „ Hükkâm vesair bilcümle 
memurini adliyenin sicilli ah
valine dair nizamname 1062 

2 2 „ 22 „ - Mukavelât muharrirlerinin 
sureti intihap ve tayini hak
kında nizamname 1065 

1 7 zilhicce 1301 25 eylül 1300 Hizmetkâran Kethüdasının 
vezaifine ve müteferriatına 
dair talimat 1069 

1 mart 1304 Vilâyat dev,a iri adliyesi ha
sılatından nezaret veznesine 
gönderilecek kısmı ile bu 
babda tertib olunan cetvelle
rin sureti tanzim ve irsaline 
dair talimat 1071 

I 17. şaban 1301 30 mayıs 

I 

1300 

M a l i y e 

Tahriri hitam bulan mahal
lerde hazine hesabına alınan 
rüsumu ihtisabiyenin ilgası ve 
panayır ve pazar mahallerinde 
füruht olunan sünger, sülük 
ile bazı havyan derilerinden 
rüsumu muayyenenin istifası 
hakkında irade. 60 
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13 şevval 1301 ı 24 temmuz 1300 
I 

Sırbistanın 12 ve 20 dinar
lık altınlarının meskukât tari
fesine derci hakkında irade 73 

18 „ 29 „ Maliye Nezaretinde encü
meni idarei maliyenin tertip 
ve heyeti teftişiyenin iadeten 
tesisi hakkında irade 75 

21 muharrem 1303 ı 29 teşrinievvel Arazii emiriye üzerine bilâ 
ruhsat ebniye inşa olunmaması 
ve şimdiye kadar yapılmış 
olanların da bedeli üşre raptı 
hakkında iradeyi mübelliğ tah
rirat 95 

19 safer 1302 26 teşrinisani „ 26 rebiülâhir 1297 tarihli 
tensikı maaşat kararnamesinin 

4 ve 5 inci mevaddı muad-
delesi 103 

10 rebiülâhir „ 15 kânunusani Düyunu Umumiyei Osma
niye tahvilâtı atikasının 1-13 
şubat 1 8 8 5 tarihinden sonra 
mübadele ve kayid ve tescil
leri hakkında nizamname 123 

15 recep „ 18 oiaan „ 19 ramazan 1299 tarihli 
Resmi Damga Kanununun 12 
nci maddei musahhahasile rüsu
mu maktua tarifei muaddelesi 236 j 
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19 recep i 302 22 nisan 1301 Memurini Mülkiye Tekaüd 
Kararnamesinden istisna olu
nan rüsumat kantarcılarile mu
hafaza kayıkçılarının tekaüd-
lüklerine dair hususî talimat 237 

ı 8 " » n ., Umuru Maliye Heyeti tef-
ıışiyesinin sureti teşkil ve ve-
zaıfıne dair nizamname 267 

30 hazir.u Taşradan vergi emanetine 
irsal olunacak şehri hasılat 
defterinin sureti tanzim ve im
lâsını mübeyyin tarif name 292 

13 şevval 13 temmuz Vergi emaneti tevzi kale
minde müstahdem ketebei mu-
vakkateden müstahakkı tekaüd 
olanlar ile vefat edenlerin ey
tam ve eramiline tahsis kılı
nacak maaşata ve teşkil olu
nacak sandığın sureti idare
sine dair talimat 300 

j 17 muharrem 1303 15 teşrinievvel „ Meskukâtı şahane idaresine 
dair talimat 324 

» 23 - Tasfiyei Düyun Kararna
mesi 338 

25 safer 21 teşrinisani „ Vergi emaneti tevzi kale
mi ketebei muvakkatesinin te
kaüd sandığına mütedair 18 
şevval 1302 tarihli talimatın 
iki ve dördüncü maddei mu-
addeleleri 374 

TBMM KÜTÜPHANESİ



L 

j Tarihi Mündericat 

S
ah

if
e 

nu
m

ar
as

ı 

| 17 rebiülevvel 1303 12 kânunuevvel 1301 Tasfiyei Düyun Kararna
mesinin suveri icraiyesine da
ir talimat 377 

] selhı rebiülevvel „ 25 Esham faizile mukataat be
delinin nısfa tenzili hakkında 
irade 387 

5 rehiülâhır 1303 30 19 ramazan 1299 tarihli Res
mi Damga Kanununun 31 inci 
maddei muaddelesi 389 

1 19 13 kânunusani ., Memuriyeti muvakkate ve 
fevkalâdeye tayin olunupta 
memuriyeti teahhur edenlere 
verilmiş olan harcırahlardan 
sülüsanının istirdadı hakkın
da irade 

Taşra defteri hakanı ida
relerinden vergi emanetine 
irsal kılınacak şehriye cetvel
lerinin sureti tanzim ve imlâ
sına dair tarifname 

392 

395 

14 recep „ 

1 

7 nisan 1302 19 ramazan 1299 tarihli 
Resmi Damga Kanununa mü-
zeyyel fıkrai kanuniye 465 

1 8 şaban ,, 30 ,. Devairi teftişiyei maliye 
adedinin tenzihle müfettiş ve 
muavinlerinin tensikı salâhiyeti 
ve dairei maliyede bir meclis 
teşkili hakkında irade 484 
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22 şaban 1303 14 mayıs 1302 Bankı osmanî imtiyaz mu
kavelesini muaddil 5/17 şubat 
1290/1875 tarihli mukavelena
meyi muaddil mukavelename 498 

15 cemazıyelâh r » 9 mart Aşar ve emlâk üzerine 
tarholunan hissei menafi ve 
maarifin tadili hakkında irade 500 

1 27 şevval » 17 temmuz » 8 cemaziyelûlâ 1275 tarihli 
tapu nizamnamesinin 18 inci 
maddei muaddelesi 501 

| 5 zilkade » 24 „ Emlâk ve temettü vergisi 
hakkında nizamname 503 

9 zilhicce 27 ağustos Düyunu umumiyei Osma
niye idaresinin cibayeti vari
datta olan salâhiyetine dair 
kararname 517 | 

l 10 muharrem 1304 27 eylül » Maliye hukuk müşavirile 
dava vekillerine dair talimat 531 , 

, 12 c e m . z . y e l â h . r 1301 28 mart 1300 Memurini mülkiye terakki 
ve tekaüd kararnamesinin 35 
ve 41 inci maddeleri makamı
na kaim olmak üzere mevaddı 
nizamiye 545 j 

j 14 rebiiilevvel 1303 9 kânunuevv -11301 Müsyü Hirş ile 23 000 0 0 0 
frank istikraz akdine dair 
mukavelename 555 | 
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8 cemaziyelâhir 1303 2 mart 1302 istikrazı dahilî tahvilâtı ih
racı hakkında irade 566 

22 şaban 14 mayıs Bankı Osmanî ile tadilen 
yapılan mukavale 569 

4 zilkade 25 temmuz - istikrazı dahilî tahvilâtı ih
racı hakkında irade 579 

16 rebiülevvel 1301 12 şubat 1299 Tekaüd sandığına toplanan 
paraların suret ve mahalli 
sarfı hakkında irade 597 

24 zilkade '301 3 eylül 1300 

M a l i y e 

Derseadette yapılmakta o-
lan kalemkâr eşyadan resim 
alınmaması hakkında irade. 602 

| 22 şaban 1302 25 mayıs 1301 Varidatı vilâyetin cibayet 
ve sarfına vali ve mutasarrıf
ların müdahale eylememeleri 
hakkında irade. 612 

13 şevval „ 13 temmuz » Ağnam resmine zammedil
miş olan mebaliğ bakayasının 
affi hakkında irade. 613 ' 

1 19 muharrem 1304 6 teşrinievvel 1302 Tahsili emval nizamnamesi. 644 1 

Selhi receb „ 12 nisan 1303 Akar vergisinin binde ona 
ve temettü vergisinin yüzde 
dörde iblâğ ve timar ve zea
met ve evkaf ve kura ve 
memleha bedelâtının nısfa ten
zili hakkında irade. 776 
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2 şaban 1304 14 nisan 1303 Vergi emanetinde bulunan 
maa tahrir vergi idaresinin 
kemafissabık Maliye nezareti
ne nakli ile emanet namının 
Defteri Hakanî nezaretine tah
vili hakkında irade. 778 

16 şaban - 28 nisan - Aşar nizamnamesi. 779 

7 zilkade - 16 temmuz • Resmi Damga Kanununun 
tadil edilen maddeleri. 857 

20 „ » \29 . • Tiftik keçilerinden alınmak
ta olan resmin üç kuruşa ten
zili hakkında irade. 867 

23 „ 1 ağustos " Promes yani rkramiyeli hisse 
biletlerinin ihraç ve füruhtu 
hakkında kararname. 868 ; 

18 zilhicce 25 „ Ifc-Damga Kanununun 18 "in-^ 
ci maddesinin tadili. 918 1 

ı 3 muharrem 1305 9 eylül Bağdad Vilâyetinin bazı 
mahallerinde miriye aid muka-
taatın humustanf^üşre kadar 
hasılatından hissei emiriye 
ahzine dair irade. 919 1 

21 " 27 „ " Tasfiyei düyun tahvilâtının 
başabaş kabulü müddetinin 
1304 senesi ağustos nihayetine 
kadar temdidi hakkında irade. 921 | 
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8 cemaziyelâhır 1303 2 mart 1302 İstikrazı dahilî tahvilâtı ih
racı hakkında irade 566 

22 şaban 14 mayıs Bankı Osmanî ile tadilen 
yapılan mukavale 569 

4 zilkade 25 temmuz İstikrazı dahilî tahvilâtı ih
racı hakkında irade 579 

16 rebiülevvel 1301 12 şubat 1299 Tekaüd sandığına toplanan 
paraların suret ve mahalli 
sarfı hakkında irade 597 

J 24 zilkade 1301 3 eylül 1300 

M a l i y e 

Derseadette yapılmakta o-
lan kalemkâr eşyadan resim 
alınmaması hakkında irade. 602 

i 22 şaban 1302 25 mayıs 1301 Varidatı vilâyetin cibayet 
ve sarfına vali ve mutasarrıf
ların müdahale eylememeleri 
hakkında irade. 6 1 2 

1 3 şevval „ 1 3 temmuz •• Ağnam resmine zammedil
miş olan mebaliğ bakayasının 
affi hakkında irade. 613 1 

1 1 9 muharrem 1304 6 teşrinievvel 1302 Tahsili emval nizamnamesi. 644 

, Selhi receb „ 

1 

12 n i s a n 1303 Akar vergisinin binde ona 
ve temettü vergisinin yüzde 
dörde iblâğ ve timar ve zea
met ve evkaf ve kura ve 
memleha bedelâtının nısfa ten
zili hakkında irade. 776 
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2 şaban 1304 ' 14 nisan 1303 
I 

Vergi emanetinde bulunan 
maa tahrir vergi idaresinin 
kemafissabık Maliye nezareti
ne nakli ile emanet namının 
Defteri Hakanî nezaretine tah
vili hakkında irade. 778 

16 şaban „ 28 nisan >, Aşar nizamnamesi. 779 

7 zilkade 16 temmuz „ Resmi Damga Kanununun 
tadil edilen maddeleri. 857 

20 „ „ ,29 „ Tiftik keçilerinden alınmak
ta olan resmin üç kuruşa ten
zili hakkında irade. 867 

23 „ „ 1 ağustos „ Promes yani rkramiyeli hisse 
biletlerinin ihraç ve füruhtu 
hakkında kararname. 868 ı 

J 18 zilhicce 25 „ |^ Damga Kanununun 18 "in-" 
ci maddesinin tadili. 918 

I 3 muharrem 1305 9 eylül Bağdad Vilâyetinin bazı 
'mahallerinde miriye*aidjmuka-
taatın humustan^ üşre kadar 
hasılatından hissei emiriye 
ahzine dair irade. 919 , 

21 27 „ Tasfiyei düyun tahvilâtının 
başabaş kabulü müddetinin 
1304 senesi ağustos nihayetine 
kadar temdidi hakkında irade. 921 j 

TBMM KÜTÜPHANESİ



p 

Tarihi Mündericat 

Sa
hi

fe
 

n
u

m
ar

an
 

safer 1305 14 teşrinievvel 1303 Kefalet nizamnamesinin se
kizinci maddesi makamına ka
im maddei kanuniye. 926 

s r u r , , , muh.rrem 1303 29 eylül 1301 Hazine ile eşhas arasındaki 
davalar için tayin olunacak 
vekiller ile hukuk müşavirleri
nin maaş ve masrafları 
hakkında irade. 929 1 

18 zilkade 6 ağustos 1302 Umum tekaüd sandığından 
istifade edemiyen memurini 
kadime ve onlardan vefat e-
denlerin eytam ve eramiline 
tahsis edilecek maaşata dair 
irade. 9 3 3 

.'3 zilhicce 10 eylül Edirnede ahata kiraya ve
rilen meralarla arazii halıye 
icaratının devairi belediye ha
sılatından alınacak yüzde beş 
ile birlikte Rumelii Şarkî mu
hacirlerinin ihtiyacatına ter 
kine dair irade 934 j 

23 safer 1304 9 teşrinisani Düyunu umumiye idaresi
nin nezaretinde bulunan pul 
ve damga idaresinin Maliye 
nezaretine alınmasına dair 
irade 936 1 

27 rebiülâhir 11 kânunusani 95 senesinden 98 ve bazı 
mahallerde 99 senesi gayetine 
kadar müretteb olan müsak
kafat ve arazı ve temettü 
vergilerine dair irade 938 
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2 7 rebiülâhır 1 3 0 4 1 1 kânunusani 1 3 0 2 Yüzde beş faiz ile menafi 
sandıklarından 250 000 altının 
istidanesine dair irade 9 3 9 

5 recep „ ! 1 8 mart 1 3 0 3 Emlâk vergisi tahsilatından 
yüzde on beşinin şehremane-
tine terkine dair irade 9 4 0 

2 safer 1 3 0 5 7 teşrinievvel „ Hazınei celileye medyunen 
vefat edenlerin deyinlerinin 
sureti istifası hakkında irade 9 4 8 

2 7 rebiülâhır „ 3 0 kânunuevvel „ 

j 

Elli milyon kuruşluk me-
cidî aksamının darbı hakkında 
nizamname 

Devletçe tedricen imhası 
mukarrer olan meskukâtı mağ-
şuşeden altılıkların defaten 
tedavülden kaldırılması hak
kında nizamname 

9 9 0 

9 9 1 

1 2 1 cemaziyelevvrl „ ! 2 3 kânunusani „ Ağnam resminin sureti ida
re ve istifasına dair talimat
name 1 0 0 1 

7 c e m u ı y e l â h ı r „ | 7 şubat 

1 

Bedelâtı askeriyenin sülüsü 
mertebesinde tezyidi ve me-
sakin vergisinin binde beşe 
ve temettüat vergisinin binde 
elliye iblâğı hakkında meclisi 
vükelâ mazbatası 1 0 4 7 
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13 e«m«xiy«Ubır 1305 13 şubat 1303 Umum malsandıklarında 
vukubulacak medfuatın günü 
gününe kaydolunmasına dair 
talimat 1050 

20 recep 20 mart 1304 Emlâk ve arazii emiriye 
ve müsakkafat ve müsteğillâtı 
mevkuf e yoklama harçlarının 
sureti istifası hakkında irade 1077 

9 " 9 „ 1304 senesi muvazenei 
umumiyesi 

M a a r i f j 

1078 

18 şaban 1302 21 mayıs 1301 Evrak ve resaili muzırra-
nın memaliki Osmaniyeye 
men'i ithal ve intişarı için te-
dabiri muktaziye ittihazı hak
kında irade 264 

26 muharrem » 3 teşrinisani 1300 Yeniden bir meclisi maarif 
kurulması hakkında irade 604 

11 c«mazıy«levvei 1304 25 kânunusani 1302 

1 
: 

Mekteb küşadı hususunun 
bilistizan sudur edecek iradei 
seniye üzerine fermanı âli su-
duruna taliki hakkında irade 759 

28 muharrem 15 teşrinievvel 

1 

1 

** Adliye nezaretine merbut 
bulunan mektebi hukukun 
Maarif nezaretine devrine dair 
irade 935 
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2 rebiülâhır 1304 17 kânunuevvel 1302 Ticaret, kız sanayi ve sa
nayii nefise mekteblerinin 
Maarif nezaretine devrine dair 
irade 937 

8 rebiülevvel 1305 11 teşrinisani 1303 Mekâtibi idadiyeye tebaai 
ecnebiye evlâdından şakird 
kabulü hakkında irade 949 

11 rebiülâhır 1302 16 kânunusani 

1 mart 

1300 Matbaalar nizamnamesi 

N a f ı a 

İzmit Kasabasında "Kilis„ 
bataklıklarının tathiri imtiyaz 
mukavele ve şartnamesi 

Selanik Vilâyetinde "Ka
rasu,, bataklıklarının tathiri 
hakkında mukavele ve şartna
me 

992 

13 

63 

5 ccmaziyelcvvei 1302 8 şubat 1300 Rumeli demiryolları hututu 
iltisakiyesinin inşası hakkında 
mukavele ve şartname 177 

7 cemaziyelâhir 12 mart 1301 Rumeli demiryolları iltisak 
hatları şirketi inşaiyesi nizam
name! dahilisi 202 

18 » fer 1303 14 teşrinisani Berut şehrinin hava gazile 
tenviri hakkında imtiyaz mu
kavele ve şartnamesi 352 
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18 safer 1303 14 teşrinisani 1301 Yanya dahilinde Lâpsiste 
gölü ile civarındaki bataklık
ların tathiri imtiyazına dair 
mukavele ve şartname 364 

17 muharrem •• 15 teşrinievvel İzmir - Kasaba demiryolu 
mukavelenamesi 552 j 

12 zilkade 1304 21 temmuz 1303 Yolların tamir ve hüsnü 
halde muhafazası hakkında 
tarifname 858 

22 zilhicce 29 ağustos Dersaadet sularının tem
didi müddeti imtiyaziyesi hak
kında mukavelei müzeyyele 
ve şartname 905 

12 cemaziyelâhırl305 12 şubat - Hututu iltisakiyenin işletme 
mukavelenamesi 1024 

Rumeli hututu iltisakiyesi-
nin işletilinceye değin emri 
muhafaza ve tamiratı müte-
madiyesinin icrasına dair mu
kavele 1049 

Maadin 
18 zilhicce 1304 25 ağustos Maadin Nizamnamesi 886 

23 rebiülâhir 1S05 27 İcânunuevve „ Taş Ocakları Nizamnamesi 

Ticaret 

971 

15 rebiiilevvel 1301 1 kânunusani 1299 İzmir limanında yolcu ve 
eşya nakli için müteşekkil şir
keti Hamidiye nizamnamesi 1 
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11 zilkade 1301 2 ağustos 1300 

I 

1 
1 

| 1 

Avrupakârî eşyayı zücaciye 
imaline mahsus tüccardan Mi-
şon Levinin Beykoz ile Servi 
burun beyninde Çifte cevizler 
nam mahalde veyahut o hava
lide inşa edeceği fabrika hak
kında mukavelename 80 

! | 2 eylül Sanayi Odaları nizamna
mesi 90 

1 2 „ Sanayi Odaları nizamna-
mei dahilisi 91 

16 zilhicce „ I 24 „ Geliboluda nesç ve imal 
olunan yelken bezleri hakkın-
dakiAmuafıyeti rüsumiyenin 10 
sene daha temdidine dair 
irade 93 

1 
12 safer 1302 j 19 teşrinisani Umum borsalar nizamna

mesi 96 

17 ., ,. 24 

I 

Pazar j ve panayırlar hari
cinde fakat tellâl vasıtasile 
beyolunan hayvanattan resim 

1 ahzı hakkında irade 120 

24 rebiülâhir „ j 29 kânunusani 19 

1 

Ereğli maden kömürlerinin 
yalnız dahilî resmi gümrükten 

l \ istisnası hakkında irade 167 
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29 receb 1302 2 mayıs 1301 

S 

I 
I 

i 

17 kalem emtia ve eşyayı 
dahiliyenin harice ihracı için 22 
cemaziyelevvel 1300 tarihli 
irade mucibince muayyen bir 
sene müddetin 9 kalem eş
yaya dahi teşmili hakkında 
irade 263 

26 şaban „ '29 ,. Diyarı ecnebiyeye berayı 
ihraç iskeleden iskeleye gö
türülen emtia ve eşyayı Osma
niye müddeti nizamıyei ıhraci-
yesinin cevahiri madeniye hak
kında dahi temdidine dair 
irade 265 

128 muharrem „ 5 teşrinisani „ Hamidiye ticaret mektebi 
nizamnamesi 317 

13 safer 1303 1 9 Sevahili şahane ticareti 
bahriyesinin tevsi ve terakkisi 
hakkında nizamname 341 

1 
4 kânunuevvel Merakibi sağireden alına

cak rüsumu şehrî ile verilecek 
tezakire dair talimat 375 

26 rebiülâhır „ 20 kânunusani „ 
j 

I 

Ticaret ve Ziraat nezareti 
mektubcusu saadetlû Salih 
Münirin porselen ve fayans 
envamdan tabak ve çanak ve 

1 
I 

avanii saire imaline mahsus 
Boğaziçinde Çubuklu karye
sinde veya o havalide inşa 
edeceği fabrika hakkında mu
kavelename 392 
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25 cemaziyelûlâ 1303 17 şubat 1301 Avrupakârî eşyayi zücaciye 
imaline mahsus olarak Selâ-
nikte bir fabrika inşası imti
yazı hakkında mukavelename 429 

23 c e m a z , y . U h , r 17 mart 1302 Derseadette Büyük Adada 
makina vasıtasile su ihraç ve 
tevzi imtiyazı hakkında mu
kavelename 450 

8 recep ,, 31 „ Boğaziçinde çivi, vida^ve 
saire imaline mahsus bir^fab-
rika inşası imtiyaz mukavele
namesi 467 

2 6 „ 19 nisan „ Dersaadette yün ve pamuk 
ipliği, akmişe ve fes imaline 
mahsus bir fabrika inşası im
tiyaz mukavelesi 472 

23 şaban „ 17 mayıs „ Tesis olunacak buz fabri
kaları hakkında mukavelename 487 

23 Zilkade 11 ağustos „ Buz imali için teşkil olunan 
anonim şirketin nizamnamei 
dahilisi 489 

7 zilhicce „ 25 ağustos Kâğıt fabrikası imtiyaz 
mukavelenamesi 515 

5 muharrem 1304 22 eylül Dersaadet Emniyet Sandığı 
nizamnamesi 522 
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3 rebiülâhir 1304 18 kânunuevvel 1302 20 ramazan 1298 tarihli 
Dersaadet Ticaret Odası nı-
zamnamei dahilisinin 8 muhar
rem 1299 tarihli zeylinin 5 inci 
fıkrasını nasıh maddei nizamiye 732 

9 t emaziyelevvel „ 23 kânunusani „ Bulgaristanda bulunan tüc
car vekillerinin vazaifini mü-

|beyy in talimat 759 

28 rama/an ,, 7 haziran 1303 Berut liman ve rıhtım im
tiyaz mukavele v e şartname-
sile liman ve rıhtım tarifesi 806 

16 şevval ., 25 haziran „ Selanik şehrinin havagazıle 
tenviri imtiyazı hakkında mu
kavele ve şartname 839 

17 zilkade 26 temmuz „ Diyarı ecnebiyeye berayi 
ihraç muvakkaten iskeleden 
iskeleye götürülecek emtia v e 
eşyayi osmaniye müddeti ni-
zamiyei ihraciyesinin kemik 
ve boynuzlar hakkında dahi 
temdidine dair irade 866 

25 
ı 

3 ağustos „ Patent Nizamnamesi 870 

6Tzilhiece „ 13 „ İstanbul ve havalisinin ha
va gazile tenviri imtiyazı hak
kında mukavele ve şartname 880 

13 rebiülâhir 1305 21 teşrinisani „ Edirne şehrinin havagazıle 
tenviri hakkında mukavele ve 
şartname 950 
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2 2 rebiülevvel 1305 | 25 teşrinisani 1303 Memaliki ecnebıyede teşek
kül eden anonim şirketlerinin 
memaliki devleti aliyede icra
yı muamelât için küşad ve 
yahut tayin edecekleri acenta-
lar hakkında nizamname 963 

29 safer 1303 | Şam Şehrinin havagazile 
tenviri hakkında mukavele ve 
şartname 978 

2 9 « m M İ y e l e v v e l 1305 ' 30 kânunusani 1303 Şirketi Hamidiye nizam-
namei dahilisi 1015 

24 muharrem 1305 Patent meclisine tayın olu
nan islâm ve ecnebi azaların 
sureti intihabına dair irade 1028 

19 safer 1302 26 teşrinisani 1300 

H a r i e i > e 

Saltanatı seniye şehben
derlerine mahsus talimat 105 j 

28 : cem«xıye l«vve l „ 3 mart 1301 Sefaret kâtiplerile ataşe ve 
şehbender ve kançılarların in
tihabı ve hariciye dairesi ak-
lâmına alınacak hülefanın tah
kiki ahvali için bir komisyon 
teşkili ve müteferriatı hakkın
da irade 201 

10 ramazan „ 11 haziran Umuru hukukiyei muhtalita 
kalemince tasdik olunacak 
evraka 40 kuruşluk yerine 50 
kuruşluk harcı tasdik pulu il-
sakı hakkında irade 266 
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2 9 „ m « i y . I S h . r 1 3 0 3 2 4 mart 
I 

1 

1 
I 

1 3 0 2 Sefareti seniyede muha
beratı resmiye evrakının sureti 
kayıd ve hıfzı hakkında talimat 4 5 9 

•elbi cem»*iyelâhir „ l 2 4 

ı 

Sefareti seniye maiyetle
rinde müstahdem memurininin 
aded ve unvanlarının tahdidi 
hakkında irade 4 6 2 

1 8 muharrem 1 3 0 4 ^ 5 teşrinievvel 

ı 
i 

» Devleti aliye - Sırbistan 
konsolosluk mukavelesi 5 8 1 ' 

2 4 safer 
1 
1 1 0 teşrinisani 

i 
1 

1 

Saltanatı seniye şehbender
lerine dair olan nizamnamei 
dahilinin 12 nci maddesi ma
kamına kaim nizamname 6 9 6 

2 7 rebiülevvel J l 2 kânunuevvel 

1 

1 

! 
I 

Saltanatı seniye şehben
derlerine mütedair nizamnamei 
dahilinin 1 9 receb 1298 tarihli 
kısmı evvelinin 7, 10, 42 ve 
10 safer 1301 tarihli kısmı sa-
nisinin 57 nci maddeı muad
de lden 7 3 1 

1 mart 

j 

1 3 0 0 

A s k e r l i k 

Efradı askeriye mektepleri 
nizamnamesi 2 2 

2 3 cemaziyelâhir 1302 28 1301 Müşiranı askerinin ailelerine 
verilecek maaşların derecatına 
dair nizamname 2 1 1 
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?1 rebiülevvel 1 3 0 3 j 

] ı 

1 6 kânunuevvel 1 3 0 1 1 2 9 6 martından sonra üme
ra ve zabitanı askeriye müte-
kaidlerile eytamına tahsis edi
lecek maaşatın Maliyeden ifası 
hakkında irade 3 8 5 

2 7 cemazıyalûlâ „ ' 

1 
1 9 şubat Dairei askeriye, bahriye 

ve tophane tekaüd sandıkları
nın bittevhid umum askerî 
tekaüd sandığı teşkili hak
kında irade 4 3 1 

2 cemaziyelâhir ^f 2 4 „ Müşirden mülâzımı saniye 
kadar erkân, ümera ve zabi
tanı askeriyeden ölenlerin ey
tam ve eramiline ita olunacak 
maaşların sureti tahsisine dair 
nizamname ' £r f g{ 4 3 2 

cemaziyelâhir „ 2 4 „ Küçük zabitan ve neferatın 
tekaüde istihkak veren illet 
ve sakatlıklarını mübeyyin ta
limat >" 4 3 7 

2 3 şevval 1 3 temmuz 1 3 0 2 Rumeli ve Anadoluda mu
allim asker yetiştirilmesi hak
kında irade 5 7 1 

2 6 muharrem 1 3 0 4 1 3 teşrinievvel „ Asakiri nizamiyei şahane
nin tertibatı müteyemminei ce-
dideye tevfikan sureti ahzini 
mübeyyin kanun 6 5 6 
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27 rebiülevvel 1304 12 kânunuevvel 1302 Askerî Tekaüd Sandığı 
Nizamnamesi 728 

1 6 'ccmazıyelevvel 1305 17 kânunusani 1303 1304 senesinden itibaren 
muhacirinin hizmeti askeriye 
ile sureti mükellefiyetleri hak
kında irade 1013 

2 recep 2 mart 1304 Tebaai Iraniye ile tezev-
vüç eden Osmanlı kadınların
dan mütevellid evlâdın askere 
alınması hakkında irade 1074 

j 19 » 1302 22 nisan 1301 

B a h r i y i ' 

Deryada men 1 i müsademe 
nizamnamesi 245 

1 1 5 muharrem 1304 2 teşrinievvel 1302 Usulü cedide üzere mesaha 
olunacak rüsum tonilâtosuna 
dair talimat 621 j 

1 (> rebiülâhir •• 
| 21 kânunuevvel 

I 
Dairei bahriye imalât sıb-

yanî taburunun sureti idaresi
ne dair nizamname 744 

28 zilkade 1301 1 6 eylül 

I 

1300 

T o p h a n e 

8 muharrem 1293 tarihli 
barut nizamnamesine müzeyyel 
fıkrai nizamiye 2 1 0 

17 muharrem 1303 1 15 teşrinievvel 
) 

i 
I 

1301 Tophanei âmirei idadiye 
taburlarının tensikı ahvaline 
dair nizamname 327 ! 
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1 
j 

I 

S ı h h i y e 

Meclisi mülkiyei tıbbiyei 
ve sıhhiyei umumiyeden 
attar yani ecza tüccarları 
ve Mısır çarşısı hakkında 
talimat 34 

3 rebiülâhır 1302 8 kânunusani 1300 Eczayi semiyenin attar ve 
kökçüler dükkânlarında füruht 
ettirilmemesine dair nizam
name 255 

15 şaban 18 mayıs 

27 temmuz 

1301 Aşı nizamnamesi 

Aşıcılar talimatı 

273 

310 

17 safer 1303 12 teşrinisani » Hıfzı sıhhai umumiye ko
misyonu vezaifini havi talimat 349 

18 < « m « i y e l e v v « 1302 21 şubat 1300 

R ü s u m a t 

Tarabulusu Şam şose şir
ketince yüklü mekârî hayvan
larından alınacak rüsum tarifesi 190 

27 şubat 1300 Avusturya tarifesinin lâğ-
vile bilûmum emtia ve eşya
sından °/c 8 resmi gümrük 
ahzi hakkında iradeyi mübelliğ 
telgraf 

191 

26 zilkade 1302 125 ağustos 
I 

! 

1301 Berut tüccaranından İbrahim 
Yakup Sabitin Berut civarın
daki kâğıt fabrikası mamulâ-
tının resmi gümrükten istisnası 
hakkında irade 315 
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18 zilhicce 1302 16 eylül 1301 İzmit ve civarında çıkarı
lacak kozaların resmi güm
rükten istisnası hakkında irade 316 

24 rebiülevvel 1303 19 kânunuevvel Gümüşten olan mamulâtı 
dahiliyenin beher gramından 
35 para kıymet itibarile resmi 
gümrük istifası hakkında irade 390 

8 recep 31 mart 1302 Münazaalı olup iade olu
nacak tüccar eşyasından güm
rüklerce yalnız 60 günlük 
arziye resmi alınması hakkın
da irade 465 

14 7 nisan 

3 eylül 

1298 tarihli müskirat resmi 
mirisi nizamnamesinin 14 üncü 
maddesine müzeyyel fıkrai 
nizamiye 

Manifesto haricinde zuhur 
eden eşya hakkında talimat 

465 

518 ı 

28 zilkade 1301 6 teşrinievvel 1300 Rus istilâsına maruz kalmış 
olan Şarköyü ahalisinden 1295 
senesi kânunusanisinden evvel 
duhan resminin alınmaması 
hakkında irade 603 

J7 zilkade 1304 5 ağustos 1303 Aşar ve ağnam emanetinin 
lâğvile aşar ve rüsumat idarei 
umumiyesi teşkili hakkında 
irade 942 
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7 eemaziyelâhır 1305 | 

1 

7 şubat 1303 Demiryollar ile nakloluna
cak eşyayı ticariye ve yolcu 
eşyası hakkında gümrüklerce 
olunacak muamelâta dair ni
zamname 

Ş û r a y ı D e v l e t 

1029 

20 zilhicce 1303 7 eylül 1302 2 8 zilhicce 1285 tarihli Şû
rayı Devlet nizamnamei dahi
lisinin 3 üncü maddei muad-
delesi 519 

22cemaziyelâhır 1305 22 şubat 1303 Şûrayı Devlet istinafından 
verilen hüküm ve kararın rei
sin tahtı riyasetinde bulunan 
heyeti temyiziyeden halli hak
kında irade 

P o s t a 

1076 

10 nisan 1884 Bulgaristanla münakid pos
ta kararnamesi 39 

5, 17 „ Bulgaristanla münakid pos
ta kararnamesinin suveri icrai-
yesi hakkında nizamname 44 

4 mayıs İranla münakid posta mu
kavelesi 52 

11 „ 1301 25 „ 1300 Dersaadet Bozcaada - S e 
lanik - Limni telgraf kabloları 
imtiyaz mukavelenamesi 55 

23 aafer 1302 25 nisan Mülâzım rütbesi madunun
da bulunan küçük zabitan ile 
neferattan vefat edenler mu-
hallefat esmanının posta ücre
tinden istisnası hakkında irade 100 
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15 şubat 1301 Posta, telgraf nezaretince 
5000 kuruşu mütecaviz inşaat 
ve mubayaatın istizan edilmesi 
hakkında iradeyi mübellığ tah
rirat 429 

4 recep 1303 27 mart 1302 Hocabey kablosu telgraf 
ücretlerinin tadiline dair Rus
ya devleti ve "Blak si„ telgraf 
kumpanyasile münakid karar
name 463 

3 rebiülâhir 28 kânunuevvel 1301 Devleti aliye ile Karadağ 
emareti beyninde akdedilecek 
posta mukavelenamesi 562 

18 rebiülevvel 1301 5 kânunusani 1299 Posta pullarının değiştiril
mesi hakkında irade 596 

22 muharrem 1304 9 teşrinievvel 1302 Tahtelbahir telgraf hututu-
nun muhafazasına dair 14 
mart 1884 tarihli mukavelei 
düveliyeye mugayir harekâtın 
men'i hakkında kanun 652 

28 zilkade 1303 16 ağustos 

E v k a f 

10 safer 1290 tarihli tevcihi 
cihat nizamnamesine müzeyyel 
fıkrai nizamiye 515 

12 muharrem 1304 |29 eylül 

1 

Memaliki şahanede kâin 
cevami ve hayratı saire ciha-
tının hini tevcihinde mahkemei 
teftişten verilecek ilâmat için 
alınması lâzımgelen harç hak
kındaki kararnameye zeyl ol
mak üzere fıkrai munzamma 616 
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1 17 recep 1304 30 mart 

8 ağustos 

1303 Mahlûlâtı evkaftan mesken 
ve menazıl hakkındaki 19 zil
hicce 1288 tarihli nizamname
ye müzeyyel fıkrai nizamiye 

Valide sultan evkafından 
olan bazı mahallere terkos 
suyu şirketi tarafından vuku-
bulan hasarın men'i ve senevi 
altmış lira ifası ve savHi mahî 
rüsumlu gölün daln ıkı yüz 
altın lira bede! ile şirkete iha
lesine dair kanun 

776 

923 

25 <em«„yelevv.l 1302 27 şubat 1300 

Belediye 

Sivas Beled yesıııin yüklü 
araba ve hayvanlardan resim 
alması hakkında irade 607 

13 s>afer 1304 30 teşrinievvel 1302 27 ramazan 12y4 tarihli 
Vilâyat Belediye Kanununa 
müzeyyel fıkrai kanuniye 695 

7 rebiıilâhır 12 kânunuevve » 

Tapu 

Tapu senedatı hakkında 
7 şaban 1276 tarihli talimatın 
tadılen k;tlt nıe alınan 15 inci 
bendi 757 

25 mayıs 1303 

Orman 

Vilâyat orman süvari ve 
piyade kolcuları ile tezkere 
muharrirlerinin sureti intihap 
ve tayinleri hakkında talimat 805 
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Reji 

I selhi rebııılevvel 1301 15 kânunuevvel 1302 Zürraın rejiye ve rejinin 
yürraa karşı olan hukuk ve 
vezaıfıne ve ahkâmı c z a i y e y e 
dair nizamname 696 

5 rebiülâhır „ 20 ,, „ 

I 

Tütün kaçakçılığının men'ı 
hizmetinde kullanılacak kordon 
bölüklerine dair talimat 

Müteferrik 

733 

7 rebiülevvel 1302 13 ,. 1300 Derseadet devaırı resmiye-
sine muktazi sobaların çini ve 
sabit cinsten iştirası ve boru
larının dahi tersanece bakır
dan imali hakkındaki iradeyi 
mübelliğ tahrirat 104 

10 rebiülâhır „ 15 kânunusani „ 

I 
1 
1 

1 

Rumelii Şarkî Nizamnamei 
dahilisinin 9 uncu numaralı zey
linin 23 , 24 , 25 , 26 ve 27 nci 
maddelerinin tadiline dair ka-
nunnameı vilâyet 121 I 

11 . . U6 

1 

Rumelii Şarkî Vilâyetine 
mahsus Terhinat Kanunu 124 -

11 ,. ,. jlö „ 

s 
I 

Rumelii Şarkî Vilâyetine 
mahsus terhinat defatiri muvak-
katesi hakkında kanun. 138 

14 ,. .. j W .. 

1 
| 

Rumelii Şarkî Vilâyetine 
mahsus harç ve rüsumu me
hakim hakkında kanunu vilâyet 151 ı 
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2 4 rebiülâhir 1 3 0 2 2 9 kânunusani 1 3 0 0 Girid Vilâyetine mahsus 
4 şaban 1 2 9 7 tarihli Usulü Mu-
hakematı Cezaiye Kanunu 
atikının 9 5 inci maddesi olup 
6 şaban 1 3 0 1 tarihli kanunu 
muaddelin 110 uncu maddesi 
sırasına ithal edilen madde 
makamına kaim olan madde 1 6 8 

1 4 ctmaziyelevvel ,, 7 şubat ,, Rumtlii Şarkî Vilâyetinde 
bulunan bazı nevahi ve eşha
sın duçar oldukları masaibi 
mütenevviadan dolayı 1882-83 
ve 1883-84 senelerine nıalsu-
ben mükellef oldukları kadas
tro vergisinin afhne dair k?nu-
nu vilâyet 1 6 9 

i 1 3 ceınaziyelevvel ,, 16 şubat „ Rumeli Vilâyetinde mesa-
hat, evzan ve ekyalin usulü 
aşarî üzerine ittihazına dair 
15 kânunuevvel 1880 tarihli 
kanunun mevkii icraya vaz'ının 
tehiri hakkında kanun 1 8 9 

2 2 cenıaziyelâhır „ 27 mart 1 3 0 1 Rımıelıi Şarkî rizamnamei 
dahilisisin 9 numaralı zeylinin 
20 nci maddesini muaddil ka
nun 2 1 1 

2 9 , , 3 n i s a n „ Rumelii Şarkî Vilâyetinde 
mülke tahvil olunacak emlâk 
ve arazii mevkufe hakkında 
kanun 2 1 3 
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11 şaban 1302 14 mayıs 1301 Rumelii Şarkî cemaatı müs-
limesi hakkındaki talimatın 
54 üncü maddei kaimesi 264 

9 şevval „ 9 temmuz Girit Vilâyeti 1300 senesi 
rugani zeyt aşarı mültezimele-
rinden zarardide olanların te-
beyyün edecek haşaratı nısfı
nın bahşolunması hakkında 
kararname 296 

9 „ 9 Girit Vilâyetinde 1300 se
nesi ruganı zeyt aşarı mülte-
zimelerinden mutazarrır olanlar 
hakkında ittihaz olunan teda-
birin ileride emsal tutulmıya-
cağına dair kararname 297 

9 „ Gıritte hukuku medeniye-
lerinden mahrum edilenlerin 
müsaadei seniyeye mazhariyet
leri halinde hukuku mezkûre-
lerini ihraz etmelerine dair 
kararname 298 | 

9 » 9 „ Girit Vilâyetinde dava ve
killerinin İstinaf mahkemesi 
âza mülâzimligine tayin olu-
nabilmelerine dair kararname 298 

9 . - 1 9 . 
1 

Girit Vilâyetinde turuk in
şaatı hakkında kararname 298 ! 
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9 şevval 1302 9 temmuz 1301 Girit meclisi umumii vilâ
yeti heyeti tahririyesinin su
reti teşkili hakkında nizamna
me 299 

j 22 .. 22 „ " Girit Vilâyeti turuk me
murlarından zait olanların lağ
vına ve müteferriatına dair 
kararname 305 

72 „ „ 22 „ " Girit Vilâyeti meclisi idaresi 
azasının müddeti memuriyetle
rine dair kararname 405 

22 „ „ 22 „ " Girit Vilâyeti evkaf idare
lerince ahiz ve istifası lâzım-
gden rüsum tarifesine dair 
kararname 405 ı 

-'2 » Ermeni patrikliği beratı 
âlisi 306 1 

3 «m./.yele »v«l 1303 26 kânunusani Hakipayi şahaneye takdim 
olunacak maruzatın damgalı 
kâğıda yazılması ve bunlarla 
devairi resmiye muhaberatın
da mahalli tahrirlerinin gös
terilmesi hakkında irade 394 i 

12 cem.z.yela '»• 130i 6 mart 1302 Dersaadet köprüleri rüsu
mu müruriyesi tarifesi 443 

>2 6 Musevilerin aidatı mezhe-
biyelerinden olan kabele res
minin tahsiline tarafı hükü
metten muavenet olunması 
hakkında irade 445 
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21 c « m a « y e ) â h , r 1303 ' Ermeni katolik patriği ve 
Kılikya katogıkosu Istepan 
Bedros Azaryanın memuriye
tini mutazammın berat 446 

5 şaban „ 27 nisan 1302 Asma kütük ve çöp, çubuk 
ve yapraklarından maada ha
riçten ağaç, fidan ve hububa
tın cevazı ithali hakkında irade 482 1 

'21 7ilka<le „ 9 ağustos Girit Vilâyetine mahsus 
reddi hükkâm hakkında ni
zamname 506 

30 nisan 1301 Girit meclisi umumisi aza
sının ücreti hakkında nizam
name 514 j 

9 şevval 1302 9 temmuz » Girit Vilâyetinin 301 senesi 
açığının kapatılması hakki! da 
irade 546 

15 muharrem 1304 2 teşrinievvel 1302 Girit meclisi idaresi azala
rının bir g-ûna kâr ve sanatla 
meluf olmamaları hakkında 
kararname 617 

15 „ „ 2 „ ' * Girit Vilâyeti muhtaran 
ıntihabatına d?ir olan nizam
name ahkâmının ikmali hak
kında nizamname 618 

15 ., 2 „ Girit mehakimi nizamiyesi
nin mehakim mübaşirlerine 
dair olan ahkâmının ikmali 
hakkında nizamname 619 
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Rugani zeyti bozan yağla
rın Girit ceziresine men'i 
ithali hakkında nizamname 620 

10 s.ıfer 1304 27 teşrinievvel 1302 Giride mahsus 7 cemazi-
yelûlâ 1296 tarihli evkaf ve 
eytam nizamnamesine müzey-
yel fıkrai nizamiye 695 

7 c e m . u y r İ R h . r 1304 19 şubat 
Girit Vilâyetince aşar ile 

nevahi rüsumunun sureti te
diyesi hakkında nizamname 760 ! 

Girit Vilâyetinde Isfakya 
Kazasının bedelâtı üşrıyesıne 
dair kararname 

Girit Vilâyeti matbaasının 
ıhtiyacatına karşılık tahsisine 
dair kararname 

Girit Vilâyetinde pateta 
mahsulünün % 15 miktarının 
üşürden muafiyeti hakkında 
kararname 

762 

762 

763 

Girit Vilâyetindeki asarı 
atika için Kandiyede müteşek
kil cemiyeti ilmiyeye 25 ,000 
kuruş tahsisi hakkında karar
name 763 < 

" Girit Vilâyetinde Hanya-
daki cemiyeti ilmiyei isîâmiye-
ye 20 ,000 kuruş itasına dair 
kararname 763 
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7 cemaziyelâhir 1304 İ19 şubat 

3 mart 

1302 

1303 

3 zilkade 

i 28 6 ağustos 

Girit Vilâyetinin Brepetre 
Kasabası haricinde kâin gölün 
imlâsı için karşılık tahsisine 
dair kararname 

Girit evkaf ve eytam nizam
namesine müzeyyel mevaddı 
nizamiye 

Girit evkaf ve eytam nizam
namesinin 8 cemaziyelevvel 
1301 tarihli 13 üncü maddei 
muaddelesine müzeyyel fıkra 
ile 44 üncü maddesinin zeyli 
makamına kaim fıkrai niza
miye 

Eytam sandıklarına dair 
kararname 

Girit evkaf bütçesi nizam
namesi 

Giridin ıslahına memur Mah-
mud ve Ahmed Ratip paşa
ların memuriyetlerine dair 
emri âli 

Dört sene geçmedikçe ta
dili caiz olmamak şartile Girit 
Vilâyeti evkaf ve eytam ni
zamnamesinin 9 cenıaziy< lûlâ 
1301 ve 3 şubat 1299 tarihinde 
tadil kılınmış olan 13 üncü 
maddesi makamına kaim mad
dei niz?miye 
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28 zilkade 1304 
I 
j 6 ağustos 

I 

1303 Dört sene geçmedikçe ta
dili caiz olmamak şartile Girit 
Vilâyeti ahalii müslimesine 
mahsus maarif nizamnamesinin 
9 cemazıyelûlâ 1301 ve 3 şu
bat 1299 tarihli 20, 21 ve 
22 nci maddei muaddeleleri 
makamına kaim maddei niza
miye 879 | 

17 temmuz - Resmo Kazasında daha bir 
musalaha meclisinin teşkiline 
dair kararname. 924 ! 

13 „ Nefsi Kandiyede daha bir 
musalaha meclisi teşkiline dair 
kararname. 925 1 

13 „ » Kidonya Kazasında daha 
bir musaleha meclisi teşkiline 
dair kararname. 925 1 

17 „ Ayanikola kasabasında bir 
musalaha meclisi teşkiline 
dair kararname. 926 

1 16 safer 1305 21 teşrinievvel Girid mehakimi nizamiye
sinde cemaatlere ne suretle 
vekâlet olunacağı hakkında 
nizamname. 926 

26 zilhicce 1304 2 eylül Girid Vilâyetinde Kandi
yede palamar resminin lağvine 
dair kararname. 927 
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26 zilhicce J304 | 2 eyiûl 

I 

1303 Girid Vilâyeti istinaf mah
kemesi nezdinde bir heyeti 
ittihamiye teşkiline dair nizam
name. »28 i 

26 „ „ 2 „ Girid Vilâyeti istinaf mah
kemesine iki nefer azanın ilâ
vesine dair kararname. 928 j 

26 „ „ 2 „ Girid Vilâyeti memurini 
hükûmetile nevahi memurları
nın avukatlık ve dava vekâleti 
etmelerinin memnuiyeti hak
kında kararname. 945 ! 

26 „ „ ı 2 
1 

Giridde âhara aid olan em
lâki gayri menkuleye ika edi
lecek zarar ve ziyan ve tahri
batı saire hakkında tedabiri 
fevkalâdeye dair nizamname. 945 

26 „ „ . 2 „ " Girid Vilâyetinde hayva
natı itlaf veyahud bazı azasını 
katedenler hakkında tedabiri 
fevkaladeye dair nizamname. 946 | 

sefer 1305 1 7 teşrinievvel 1303 Mahakimi şer 'iye ve niza
miyenin tefriki vezaifi hakkında 
irade 1055 

22 cemaziyelâhir „ 23 şubat Rüsumat kantarcılarile mu
hafaza kayıkçılarının icrayı te-
kaûdlüklerine dair olan tali
mata zeyl 1068 ! 
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MilKA 1)1)1mi: 

Sakıt Osmanlı Hükümeti zamanında mevkii mer'iyete va
zedilen kavanin ve nizamat 1276 (hicrî), 1859 (milâdî) tari
hinde cem ve telfik olunarak sahan 1279 (kânunusani 1863) 
tarihinde basılmıştır. 

(Düsturu Atik) denilen hu tertibin mevcud nüshaları kal
mamış gibidir. O cildde münderiç kanun ve nizamnamelerden 
ahkâmı mer'i bulunanlarla sonradan mer'iyete konulmuş olan
lar da ilâve edilmek suretile 1282 (1865) tarihinde (Düstur) 
namı altında ikinci defa Matbaai Âmirede basılmıştır. Bundan 
sonra aynı suretle ve tedricen 1289 (1872), 1290 (1873), 
1293 (1876), 1296 (1879) tarihlerinde 1, 2, 3, 1 üncü cild 
düsturlar basılmış ve 1296 (1879) dan 16 safer 1302 (1884) 
tarihine kadar mer'iyete konulan kanun ve nizamnameler de 
1, 2, 3 ve 4 üncü zeyillere dercedilmiştir. 

16 safer 1302, 23 teşrinisani 1300 (1884) tarihinden meş
rutiyetin ilânı tarihi olan 10 temmuz 1324 (1908) tarihine ka
dar geçen müddet zarfındaki kanun ve nizamnameler tedvin 
edilip halen birinci tertib düstur adı verilen bu tertib tamam
lanamamıştır. 

Dördüncü zeylin nihayet bulduğu 16 safer-1302, 23 teş
rinisani 1300 (1884) tarihile 10 temmuz 1324 (1908) tarihleri 
arasındaki kanun ve nizamnameler de beşinci cildden başlamak 

üzere sırasile neşredilerek (Birinci Tertib Düstur) da bu su
retle ikmal edilmiş bulunacaktır. 

İşbu beşinci cildin tertibinden sonra BaşveLâlvl Hazlnei 
Evrak Dairesinde yapılan tetkikat neticesinde ehle edilen me
tinlerin bu cilde konulması, tarih sırasında bazı intizamsızlık 
vukua getirmiştir. Diğer cildlerde esas ittihaz e Hleıı usule göre 
de fihrist tertib edilmiş ve 1304 (1888) malî ydına aid Bütçe 
cetvelleri cildin sonuna Hâre olunmuştur. 
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N e . 1 — I<> s a f e r 127<> t a r i h l i M H ı a k i m ı S c ı - ' n c 
ı \ ı / a ı ı u ı . ( i i H s ı ı ı ı ı ı :i m u t i 1. ısl ına ı ı n ı / < ' \ \ c l 

f ı k r a i ı ı ı / a m ı > c [ 1 ] 

14 rebıuhvvil !•>()! 1 kanunusani 12 9 

Mucibi tahrir oları tertkenm müteveffanın vefatından bir 
hafta soma tahıınne bed olunmak için mensub olduğu mah-
kemcı Şer ive tarafından varislere bir ihtarname gondet ilecek 
ve bu ihtarnamenin talihinden itibaren bir hafta hitamına kadar 
varisler taıafından tahriri terekeye mumaneat olunduğu halde 
ihtarnameyi gondeıen mahkemenin muzekkcresıle zabıta eanı 
binden veıese tahriri terekeye mecbut edıleeektır 

JVfs: 2 — İ / n ı ı r l i m a n ı n d a ><>l<ıı \ o e ş j a n a k l i ı c ı ı ı 
n n ı t e ş o k k ı l S i r k e l i l l a m ı < l i \ r n i / a ı ı ı ı ı a m c ı 

d a h i l i s i 

15 rebıulezı tl 130! 1 kanunusani 1299 

Zırde vazıulımza İzmir tüccarı muteberanuıdan saadetlu Yah
ya Hayatı Efendi ve tebaaı devleti alıveden Balyoz Zade 
Matyos Efendi ve biraderi Karabet Eft ndı ve İzmir tüccarı mu-
teberanından Isayı Isayan Efendi ve Urla tüccarı muteberanından 
E s k ı n a 7 i Eıdit Etendi ve Urla eşrafından Kazancı Zade Hafız 
Mehmed Efendi ve İzmir tüccarı muteberanından Arnavud Oğlu 
Dımıtrı Efendi İzmir korft zinde atide muharrer iskelelere vapur 
işletilmesi için 11 Şevval 300 tarihli fermanı âlı mucibince 
tarafı devleti alıveden mumaıkyh Yahya Hayatı Efendiye veri
len ı m t ı y a 7 ve bilmukabele edıltn taahhudatın icrası için ştraıtı 
atıyeye tevfikan bir anonim şirketi teşkil eylemişlerdir 

[1] Mehakıml Seriye Nı/amnamesi lertıb 1 Cıld 1 Sahile S01 dedir 
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BİRİNCİ FASIL 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve merkezi bey anındadır 

Madde 1 — Teati olunan mukavele ve şartname ahkâmına 
tevfikan İzmir körfezinde vaki Karşıyaka Karataş Göztepe Yeni 
Kale Abdullah ağa Çiftliği ve Gelizman ve Urla ve Karaburun 
ve Çeşme Kaplıcası ve Foçateyn iskelelerine vapur işletmek üzere 
zirde tarif olunacak hissedaran beyninde bir Osmanlı Anonim. 
Şirketi teşkil eylemişlerdir. 

Madde 2 — Şirketin unvanı İzmir Hamidiye Vapur Şirketi 
olacak ve tabiiyeti sıfatile tabii devleti aliyenin kavanin ve 
nizamatı umumiyesine tâbi bulunacaktır. V e şirketin tedavüle 
çıkaracağı senedat münhasıran tebaai osmaniyeye satılacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Izmirde olacaktır. 
Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabtan dolayı fesih 

veya müddeti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe 
imtiyaz müddeti olan otuz seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

İmtiyazın şirkete devri beyanındadır 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz suretleri işbu nizamnamei 
dahiliye melfuf olan mukavele ve şartname ahkâmınca bafermant 
âli kendisine verilen hukuk ve taahhüdatı şirkete devretmiş 
ve şirket sahibi imtiyaz sıfatını haiz ve kâffei hukuk ve vezaifce 
anın makamına kaim olmuştur. Binaenaleyh sahibi imtiyaz 
fermanı âli ile imtiyaza müteallik kâffei evrakı şirkete teslim 
etmeğe mecburdur. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi elli bin aded osmanlı l i ra
sından ibaret olup beheri elli liralık olmak üzere bin aded 
hisseye münkasemdir heyeti umumiyenin işbu sermayeyi yüzde 
elli derecesine kadar tezyid etmeğe salâhiyeti olacaktır ve 
mezkûr hisselerden başka müessîs hissesi olmak ve atide 
gösterilecek menafiden istifade etmek üzere yüz aded müessis 
hissesi ihdas olunmuştur. Sahibi imtiyaz mumaileyh Yahya 
Hayati Efendinin berminvali muharrer şirkete devir ve teslim et
miş olduğu işbu imtiyaz mukabilinde kendisine bedeli tamamen 
tediye olunmuş elli liralık iki yüz hisse ita olunduğu gibi bun-
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dan başka mumaileyh Yahya Hayati Efendi işbu şirketin dahi 
mücid ve müessisanından bulunduğu cihetle kendisine sali-
füzzikir ihdas olunmuş olan yüz aded müessis hissesi ita olu
nacağı gibi beş sene için meclisi idare azalığında bulunan 
Balyoz Zade Matyos Efendi ve biraderi Karabet Efendi ve 
Isayi Isayan Efendi ve Urla tüccarından Eskinazi Erdit Efendi 
ve Urla eşrafınban Kazancı Zade Hacı Mehmed Efendi ve Arna-
vud Oğlu Dimitri Efendiye dahi birer aded müessis hissesi 
ita olunacaktır. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde 
onu istihsal olunduktan sonra sureti kati 'yede teşekkül etmiş 
addolunacak ve tekasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecek 
ve sermayenin nısfının tediyesinde ashabı yedinde bulunan sene-
datı muvakkate senedatı asliyeye tahvil edilecektir şirketin hisse 
senedatının bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı Fransızca vesair lisan
lar ile tanzim olunacaktır. Sermayenin baki kalan doksanı 
Şirketin ihtiyacatına göre meclisi idarenin kararile İzmir vesair 
lâzımgelen mahallerde elsinei muhtelifede çıkan resmî ve gayri 
resmî bazı gazetelerle otuz gün evvel ilânı keyfiyet olunarak 
mutalebe olunacaktır. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye oluncıya değin 
senedat ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde 
onu tediye olunmadıkça kabili havale* ve füruht olamıyacaktır 
ve bunların havale ve füruhtu Şirketin defterine kaydedilerek 
ziri bayi ile müşteri ve müdirandan biri tarafından imza olun
makla icra olunacak ve keyfiyeti havale ve füruhtu senedde 
dahi zikr ve işaret kılınacaktır. Bedelin nısfı tediye olunduk
tan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer bulu
nacaktır. 

Madde 9 — Hisse senedleri Şirket nazarında kabili inkısam 
değildir ve Şirket her hisse için bir sahib tanır. Bir hissedarın 
varis veya dayinleri hiç bir vesile ile Şirketin emval ve emlâki
nin tahtı hacze vaz'ını taleb ve Şirketin umuru idaresine hiç bir 
veçhile müdahale edemezler ve istifayi hukuk için Şirketin sene 
muhasebe defatiri ile heyeti umumiyenin kararlarını kabule mec
burdurlar. 

Madde 10 —• Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmı-
yan hisse senedatından sahiblerinden teahhuratı vakıadan dolayı 
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ihtarı keyfiyete hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden iti
baren senevi yüzde altı hesabile faiz alınacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmiyen 
senedat ashabı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi 
satmağa salâhiyeti olacaktır ve bu makule satılması lâzımgelen 
hisse senedatının numaralan gazeteler marifetile neşir ve ilân 
olunarak tarihi ilândan on beş gün sonra Şirket hiç bir gûna 
ihtara ve muamelatı adliyeye mecbur olmamak ve zarar ve zi
yanı sahibine aid olmak üzere İzmirde Derseadet vesair ma
haller borsasında ve borsalarda henüz alınıp satılması kabul 
olunmamış ise müzayede tarikile hisseleri sattıracaktır. Şirketin 
matlûbu tevkif olunduktan sonra fazlası satılan hisse seneda
tının ashabına ita ve esmanı mezkûre Şirketin tesviyei matlû
buna kifayet etmediği takdirde noksanı kendisinden taleb ve 
istifa olunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanmdadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye 
tarafından mansub ve beşten on bire kadar azadan mürekkeb 
bir meclisi idareye ihale olunacak ve şukadar ki ilk beş sene 
müddet için teşkil olunan Meclisi idare Heyeti Balyoz Zade 
Matyos Efendi ve biraderi Karabet Efendi ve lsayi Isayan Efendi ve 
Urla tüccarından Eskinazi Erdit Efendi ve Urla eşrafından Kazancı 
Zade Hacı Hafız Mehmed Efendi ve izmir tüccarından Arnavud 
oğlu Dimitri Efendi ve Meclisin riyaseti dahi mumailey Yahya Ha
yati Efendiden ibaret olup tasdiki memuriyetleri heyeti umumi-
yenin tasvibine arzolunmak lâzım gelmiyecektir. 

Madde 13 — B e ş sene müddet için tayin olunan azanın 
müddeti memuriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye 
intihab olunacak azanın ilk teceddüdünde kur'a ile ve andan 
sonra kıdem itiban'e her sene bir veya ikisi çıkarılarak yerle
rine aharı intihab V J tayin kılınacaktır. Şukadar ki çıkarılan 
azanın tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 14 — Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata tâbi 
olacak ise de ayda bir defa toplanması lâbüddür ve müzakera-
tın mutebsr olması lâakal nısfından ziyade azanın bizzat huzu-
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runa menuttur. Meclisi idarenin kararlan hazır bulunan azanın 
ekseriyeti arasile muteber olur. Tesavii ara vukuunda keyfiyet 
içtimai atiye talik edilir ve anda dahi tesavii ara vuku bulur 
ise mevzuubahis madde reddolunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defretine 
kaydolunur ve ziri reis ile hazırı bilmeclis bulunan azalar ta
rafından imza edilir. Zabtın sureti veya bir fıkrai muhrecesi 
muteber olmak için reis veya vekili tarafından imza olunmak 
lâzımgelir. 

Madde 16 — idare meclisi azasından her biri şirketin kırk 
hisse senedatına malik olmak lâzımgelir. Senedatı mezbure 
Şirketin sandığına tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri 
zarfında satılamıyacaktır. Bunların üzerine füruhtu caiz olma
dığını mübeyyin bir damga vurulacaktır. 

Madde 17 — Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının 
vefatı veya istifası vukuunda veya sair bir sebebden dolayı 
bir veya bir kaç aza yeri münhal kalır ise meclisi idare anların 
yerine muvakkaten aza tayin eyliyecek ve intihabı kat'î gele
cek heyeti umumiye tarafından icra olunacaktır, istifa eden 
azanın şirket sandığında bulunan kırk aded senedatı yerine 
tayin olunacak aza tarafından olmiktar senedat tevdi olunduğu 
anda istifa eden azaya senedatının iadesi caiz olacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis 
vekili intihab eder ve reisin veya vekilinin gıyabında vekâlet 
etmek üzere azadan birini tayin eyler, işbu maddenin hükmü 
on ikinci maddede beyan olunan beş sene müddetin hitamın
dan sonra cari ve muteber olacaktır. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanların 
veya muvakkaten gaybubet edenler esnayi müzakeratta kendi
lerine vekâlet etmek üzere azadan birini tayin edebilirler şu 
kadarki vekâlet edecek azanın kendi reyinden başka reyi 
olmıyacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin 
idaresi için iktidarı tammı haizdir ve bundan maada sulh olmak 
ve hakem tayin etmek salâhiyetine dahi maliktir ve hesabatını 
tanzim ile heyeti umumiyeye arz ve tevzi olunacak temettüÜn 
miktarını teklif eder meclisi idarenin reisi gerek müddei ve 
gerek müddeaaleyh sıfatile huzuru mehakimde bizzat veya bil-
vekâle vekâlet eyler. 
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Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müddeti 
muayyene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut tamamen 
azasından bîr veya birkaç zata ba vekâleti mahsusa ihale ede
ceği misillû mesalihi cariyenin rüyet ve tesviyesi için hariçten 
dahi bir veya birkaç zatı tevkil edebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei 
temettüattan başka mahalde hazır bulunacakları günler için bir 
ücret dahi ahzedeceklerdir. İşbu ücretin miktarı heyeti umu
miye tarafından tayin kılınır. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Heyeti umumiye beyanındadır 

Madde 23 — Sureti muntazamada akdi içtima eden heyeti 
umumiye bilcümle hissedaranın vekilidir. 

Madde 24 — Heyeti umumiye her sene şehri martta meclisi 
idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede akdi 
içtima eder. Bundan başka meclisi idare icab ettikçe sureti fev
kalâdede olarak heyeti umumiyeyi davet edebilir. 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten 
lâakal beş hissedarandan mürekkeb olacaktır. Heyeti umumi-
yede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan hisse
daranın her beş hisse için bir reyi olacak ve şu kadarki hissesi 
her nekadar ziyade olur ise olsun herhalde on reyden ziyade 
reyi olmıyacaktır. 

Madde 26 — Davetnameler yevmi içtimadan lâakal bir mah 
evvel yedinci maddede beyan edildiği veçhile gazetelerle ilân 
olunacaktır. 

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek 
vekâleten şirket sermayesinin bir rub'una müsavi hisse seneda-
tına malik hissedarlar hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolu
nur. Heyeti umumiyede hazır bulunacak hissedaranın mutasarrıf 
oldukları hisselerin satifüzzikir bir rub'una müsavi olup olma
dığı anlaşılmak üzere hisse senedlerini on gün zarfında meclisi 
idare tarafından irae olunacak mahalline teslim etmeleri davet
namelerde ihtar olunacaklar. İşbu heyeti umumiyenin def'aiulâ 
içtimaında hazır bulunan hissedaranın asaleten ve vekâleten 
hâmil oldukları hisse senedatının miktarı derecei kifayede 
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olmadığı halde heyeti umumiye ikinci defa olarak içtimaa da
vet edilir. İşbu ikinci içtimaında hazır bulunan hissedaran his
selerinin miktarı ne olur ise olsun birinci içtimaında müzakere 
olunmasına karar verilmiş olan hususat hakkında icrayı müza-
kerat edeceklerdir ve bu veçhile cereyan eden müzakerat mer' î 
ve muteber olacaktır. Birinci içtima ile ikinci içtima beynindeki 
müddet on beş günden dun ve bir mahtan ziyade olmıyacaktır 
ve ikinci içtimain davetnameleri yirmi gün evvel icab edenlere 
gönderilecektir. 

Madde 28 — Heyeti umumiyede meclisi idareye reis riya
set eder ve reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası iç
lerinden birini reis vekâletine intihab eylerler heyeti umumiyede 
hazır olup en ziyade hisseye malik olanlardan iki hissedar rey 
toplamak hizmetini ifa eder heyeti umumiye kâtibi reis ile rey 
toplamağa memur olanlar tarafından tayin olunur. 

Madde 29 — Heyeti umumiyede müzakere olunan hususata 
ekseriyeti ara ile karar verilir müzakere olunacak mevaddın cet
veli meclisi idare tarafından tanzim edilir işbu cetvele dahil 
olacak mevad meclisi idarenin teklifatı ile heyeti umumiye aza
sından olup hâmil olduğu hisselerin bedeli şirket sermayesinin 
lâakal yüzde onuna tâbi olan hissedaran tarafından yevmi içti— 
madan lâakal yirmi gün evvel vukubulacak teklifattan ibaret 
olacaktır işbu cetvele dahil olmıyan hususat heyeti umumiyede 
müzakere olunamaz. 

Madde 30 — Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki 
için gerek hissedarandan ve gerek hariçten bir veya müteaddid 
müfettiş tayin eder. 

Madde 31 — Heyeti umumiye şirketin umur ve mesalihine 
dair her sene meclisi idare tarafından takdim olunan lâyiha ile 
hesabata dair müfettişler tarafından verilen raportu kıraat eder 
ve bunları ledelmüzakere ya kabul veyahut reddeder ve hissei 
temettüü tayin eyler tebdili iktiza eden meclisi idare azasının 
yerlerine diğerlerini nasbeder ve şirketin bilcümle umur ve hu-
susatı hakkında bilmüzakere kararı kat ' î ita ve meclisi idarenin 
icab eylerse iktidarını tevsi eyler fakat heyeti umumiyede asa
leten ve vekâleten şirket sermayesinin lâakal sülüsanına müsavi 
hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça sermayenin tezyi
dine karar verilemez. 
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Madde 32 — Heyeti umumiyenin zabtolunan müzakeratı 
bir defteri mahsusa kayid ve ziri heyeti umumiye reisi reyi 
ile toplamağa memur olanlar ve kâtib tarafından imza edilir 
heyeti umumiyenin her içtimaında hazır bulunan hissedaranın 
esamisile ikametgâhı ve her birinin hâmil olduğu hisselerin 
miktarını mübeyyin bir cetvel tanzim ile mevcud olanlar tarafın
dan imza edilip zabıt defterini o günkü varakasına rabt ve 
taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Liecliliçtima ibraz olunacak heyeti umumi
yenin zabıt sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reisi 
veya vekili tarafından imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname 
ahkâmına tevfikan verilecek kararların kabulü gaib olan veya 
muhalif reyde bulunan hissedaranı için dahi mecburidir. 

BEŞİNCİ F A S İ L 

Hesabatı senevi ve müfredat defteri beyamndadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi şehri mart iptidasın
dan bed ile şehri şubatın yirmi sekizinci günü hitam bulur mec
lisi idare her sene nihayetinde şirketin matlûbat ve düyunatını 
havi bir defterini ve hesabatı heyeti umumiyenin içtimaından 
kırk gün evvel meclisi idare heyeti umumiyeye irae ve tebliğ 
edecek ve hatta içtimaında takdim eyliyecektir ve heyeti umu
miyeye dahil olmak salâhiyetini haiz olan her hissedar mezkûr 
defterleri ve hesabatı mütalea ve muayene edebilir. 

ALTINCI FASIL 

Temettâatın sureti taksimi ve resülmale mahsub olunacak 
akçe beyamndadır 

Madde 36 — Şirketin temetfüatı safiye i seneviyesinden 
kumpanyanın hisset umumiyesi olan bin hisse için evvelâ bila
istisna hisselerin cümlesine faiz olarak yüzde altı ifraz olun
duktan sonra bakisini de ihtiyat akçesi teşkil etmek üzere yüzde 
onu müessis hisseleri için yüzde on beşi ve İzmir Hamidiye 
Mektebi için yüzde on beş ifraz olunduktan sonra kusurunun 
yüzde onu mütesaviyen müdirana ve yüzde elli hissei temettü 
namile hissedarana tevzi edilir. 
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Madde 37 — Heyeti umumiye hisse senedatınm her sene 
bir miktarı kur'a keşidesile tedavülden alınmak üzere hasılatı 
safi yeden her sene yüzde üç miktar akçenin ifrazına karar ve
rebilir ve şu halde kur'a isabet eden hisse sem-datı için kema-
kân hissei temettü verilecek ve fakat taiz alnımıyacaktır. 

YEDİNCİ FASİL 

İhtiyat akçesi 

Madde 38 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı se-
neviyeden müfrez yüzde on miktardan hasıl olacak ihtiyat ak
çesi masarifi fevkalâde ve gayri melhuzeye karşılık tutulacak 
ve işbu akçenin miktarı şirket sermayesinin öşrüne müsavi bir 
raddeye baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifraz olunmıyacaktır. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde altı faiz 
itasına kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat aknesinden ik
mal edilebilcektir. 

Madde 40 — Şirketin inkızayi müddetinde bilcümle taahhü-
datı ifa ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonıv; ihtiyat ak
çesi bilcümle hissedaran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKİZİNCİ F A S İ L 

Şirketin temdidi müddeti, ve feshi ve katı 
muamelâtı beyanındadır. 

Madde 41 — Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeble 
olur ise olsun heyeti umumiyeyi içtimaa davetle şirketin müdde
tinin temdidi i veyahut sair mahal şirketile birleşmesini teklif 
edebilir şu kadarki temdidi müddet ile şitketin sair şirket ile 
birleşmesi maddeleri Hükümeti Seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. 

Madde 42 — Meclisi idare şirket sermayesinin üç rub'u 
zayi olduğu halde şirketin feshine veya devamına karar verilmek 
üzere heyeti umumiyeyi davet eder. 

Madde 43 — Şirket müddeti münkaziye oldukta veya kırk 
ikinci maddeden dolayı müddeti tekmil olmaksızın fesih olun
dukta içtima eden heyeti umumiye şirketin kat'ı muamelât ve 
hesabatına karar verecek ve kat'ı hesab için bir veya birkaç 
memur tayin edecektir. Heyeti umumiye şirketin mevcud oldu-
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ğu zamanlarda olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi ikti
dar ve salâhiyeti istimale devam edecektir. Kat ' ı muhasebe 
memurları heyeti umumiyenin kararı Hükümeti Seniyenin mü-
saadesile şirketi mefsuhanm hukuk ve senedat ve taahhüdatını 
diğer bir şirket veya ahar bir kimseye devr ve ferağ edeceklerdir. 

Madde 44 — İşbu faslın havi olduğu maddelerde gösteri
len hususata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumi
yede şirket sermayesinin lâakal nısfına müsavi hisse sencdatını 
hâmil hissedar hazır olmadıkça cereyan edecek müzakerat mak
bul ve muteber olamaz. 

Na: 3 — K o r u c u l a r v e B e k ç i l e r l e Ç o b a n l a r a 
d a i r N i z a m n a m e ( L â y i h a ) 

15 rebiülevvel 1301, I kânunusani 1299 

Madde 1 — Derunu memlekette bulunan mahalle ve çarşı 
bekçileri müstesna olmak üzere karyelerde bağ ve bahçe ve 
mahsulât bekçileri ve bilcümle korucular ile çobanlar canibi 
Hükümetten tezkerei mahsusa ile ruhsat almağa mecburdur ve 
bunların bilâ tezkere istihdam ve her nevi silâh taşıması mem
nudur. 

Madde 2 — Bir tezkere bir şahsa mahsus ve hükmü bir 
senei kâmileye münhasırdır ve bir kuruşluk resmi damgaya tâbi 
olduğu gibi beherinden on kuruş harç alınır. 

Madde 3 — E v v e l â hukuku medeniyeden ıskat cezasile ve 
cinayetle mahkûm olmuş olanlara, saniyen serseri denilen eş
hası meçhuleye salisen on sekiz yaşını ikmal etmiyenlerle 
vesayet tahtında bulunanlara rabian zabıta nezareti altına alı
nan her mahkûma hamisen memleket ve zabıtaca şekavet ve 
yataklık gibi bir hal ile maznunualeyh bulunanlara ruhsat tez
keresi verilmez. 

Madde 4 — On sekiz yaşını ikmal etmiyenler silâh taşı
mamak üzere ruhsatı resmiye almaksızın çobanlık edebilir. 
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Madde 5 — Bekçi ve korucular ile silâh taşımak istiyen 
çobanlara mukim oldukları karyelerde muhtar ve ihtiyar mec
lislerinden ve kasaba ve şehirlerde dairei belediyeden ikinci mad
dede memnu olmıyan takımdan olduklarına dair bir kuruşluk 
pul yapıştırılmış bir şehadetname ve ifayı hizmet vesilesile mu
gayiri kanun ve nizam vukubulacak ceraimden mütevellid taz
minatı edaya yine bir kuruşluk pul yapıştırılmış bir senedle 
kefaleti kaviye alındıktan sonra polis meclisleri tarafından icra 
kılınacak tahkikat üzerine jandarma idaresi tarafından numu
nesi veçhile matbu ve meclisi idarelerin mührü resmisile mah-
tum koçanlı bir kıt 'a tezkere ita olunur ve bunların her biri 
hizmete mahsus bir alâmeti farika taşır. 

Madde 6 — Koruculuk ve bekçilik ve çobanlık edecek 
olan eşhas yerli olmayıpta yabancı takımdan olduğu halde ba
lâda gösterilen kefaleti irae etmekle beraber dahili vilâyette 
emlâk sahibi olan hemşehrilerinden veyahut emlâk sahibi veya 
sanat sahibi olan yerliden olmak üzere lâakal üç kişi tarafından 
bir şehadetname ibraz etmedikçe ve bu şehadetname ihtiyar 
meclisi veya dairei belediye canibinden tasdik olunmadıkça 
ruhsat tezkeresi verilmez. 

Madde 7 — Şeraiti mahsusasına muvafık olarak tezkere 
alacak korucu ve bekçiler ile silâh taşıyacak çobanlar ikinci 
maddede muharrer resim ve harcı .jandarma idaresine ita ettikte 
derhal mezkûr harç cinsile ve tarih ve numarasile tezkerenin 
koçanına kaydedilerek ve sahibinin isim ve şahsı gösterilerek 
malsandığına irsal ve sandık emini tarafından teslimi sandık 
olunduğu hanesine işaretle tahtim olunduktan sonra numu
nesi veçhile tutulacak deftere kaydolunur ve beher mah mez-
Kûr defter muhasebeci ve malmüdürleri tarafından koçanlarile 
bittatbik tahtim ve tasdik edilir. 

Madde 8 — İşbu Nizamname hükmünce kefalete ratp et
meksizin ruhsat tezkeresi veren ve bilerek tezkereye sahte isim 
yazan zabıta memuru hakkında ceza kanunnamei hümayununun 
yüz elli dokuzuncu maddesi mucibince tertibi mücazat olunur. 

Madde 9 — Ruhsat tezkeresi almaksızın bekçilik ve koru
culuk ve çobanlık edenler ve silâh taşıyanlardan bir liradan 
beş liraya kadar cezayı nakdi alınır ve silâhları zabtolunur. 
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Madde 10 — Sahih olan tezkereyi tahrif ve tağyir eden ve 
bu makule sahte olan ve tağyir ve tahrif edilmiş bulunan tez
kereyi istimal eyliyen bekçi ve korucular ile çobanlar hakkında 
kanunu cezanın yüz elli yedinci maddesi ve hilafı vaki şehadet-
name tanzim ve tahtim edenler hakkında kanunu cezanın iki 
yüz sekizinci maddeleri hükmünce tayini mücazat olunur. 

Madde 11 — Ruhsatı resmiye almaksızın koruculuk ve bek
çilik edenler ile silâh taşıyan çobanlar umum karye ahalisine 
mahsus eciri müşterek ise muhtar ve ihtiyar meclisi azasından 
ve eciri has ise ecirinden bir çeyrek liradan bir liraya kadar 
cezayi nakdi alınır. 

Madde 12 — İşbu nizamnamenin hükmü miriye aid orman 
bekçi ve korucuları hakkında dahi caridir. 

Madde 13 — Korucu ve bekçiler usulü muhakemei cezaiye 
kanunu muvakkatinin on yedinci maddesi hükmünce zabıtai ad
liyeden madud ve kaza bidayet mahkemesinde bulunan müd
deiumuminin nezareti altındadırlar. Binaenaleyh nezaretine me
mur oldukları daire dahilinde bulunan arazi ve ormanlarca 
vukubulan kabahet ve cünha hakkında kanunu mezkûrun on 
altıncı ve on sekizinci maddelerinde muharrer muamelâtı ifaya 
ve cinayet faillerini tutup zabıtai adliyeye veya müddeiumumi
lere teslim etmeğe ve mümkün olamadığı halde malûmat ve 
izahat itasına mecburdur ve bunlar ile çobanlar görüp haber 
aldıkları hırsızlar ve sair erbabı şekavet hakkında dahi bu mu
amelenin icrası vazifesile ve kendisine müracaat eden zabıta 
memuruna muavenetle mükelleftir. 

Madde 14 — Balâda mezkûr vezaifi ifa etmiyen ve erbabı 
şekaveti ve eşhası muzırreyi ketim ve ihtifa eden korucu ve 
bekçi ve çobanların tardile beraber bu misillû ahvali için ka
nunu cezada muayyen olan ceza dahi haklarında başkaca icra 
kılınır. 

Madde 15 — İşbu nizamnamede gösterilen ceraim hakkın
da müddeiumumiler canibinden resmen ikamei dava olunur ve 
mahkemelerce rüyet ve hükmedilir. 

Madde 16 — Dahiliye Nezareti işbu nizamnamenin tami-
men icrasına memurdur. 
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.Ns: 4 — fzmit Kasabasında "Kilis„ bataklıklarının 
(atbiri iınti>a/ mukavele ve şartnamesi 

MUKAVELENAME 

/ mart 1300 

Bir taraftan Davletialiye namına hareket eden Nafıa Na
zırı... ile diğer taraftan Viçen Acemyan Efendi beyninde mevaddı 
atiye kararlaştırılmıştır: 

Madde 1 — İzmit Kasabası ile demiryol ve çuka fabrikai 
hümayunu arasında Kilis ırmak nehirinin iki cihetinde vaki 
olup merbut haritai muvakkatede kırmızı hat ile tahdit olunan 
bataklıkların tathir ve tanzifile kabili zer bir hale ifrağı ve 
bir de canibi hükümeti seniyeden tasdik olunacak şartname ve 
tarife mucibince ücret ahz ve istifa edilmek üzere sefainin 
tenzil ve tahmili için memlehalar ile İzmit Kasabası pişgâhında 
deniz sahilinde beş sene zarfında ihtiyarî olarak rıhtım inşası 
hususları şeraiti atiyeye tevfikan tarafı Devletialiyeden Viçen 
Acemyan Efendi uhdesine ihale olunmuştur. 

Madde 2 — Müteahhid fermanı âlinin itası ve mukavelena
menin teatisi tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında şart
namede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kaf iye üzerine 
mükemmel harita ve lâyihasını tanzim ile Nafıa Nezaretine 
takdim edecektir ve nezaret işbu harita ve lâyihayı tarihi tak
diminden itibaren üç mah müddet zarfında bittetkik yolunda 
olduğu surette halile olmadığı takdirde icab eden tadilât ve 
tashihatın icrasile tasdik edecektir. 

Madde 3 — Müteahhid masarif ve zarar ve hasarı tarafına 
aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren 
iki sene müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve hari
tanın tasdiki tarihinden itibaren üç sene müddet zarfında ikmal 
eylemeği taahhüd eder ameliyat kavaidi fenne ve merbut şart
name ahkâmına ve kabul ve tasdik olunan harita ve lâyihalara 
tatbikan icra olunacaktır fakat esbabı mücbireden münbais 
halat müstesna olup bu misitlû ahvalden dolayı ameliyat ne 
kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi o kadar 
temdid edilecek ve şu kadar ki esbabı ınücbirenin vukuunu 
derhal hükümeti mahalliyeyei ve Nafıa Nezaretine ihbar eyleme
ğ e mecbur bulunacaktır. 
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Madde 4 — Nafıa Nezareti esnayi imalâtta suveri icraiyesini 
ve hitamında tasdik olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı 
ve ameliyatın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını mah
sus komiserler vasıtasile muayene ve teftiş eyliyecektir. İşbu 
teftiş ve muayene masarifine mukabil müteahhid ameliyata bed 
ve mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren ameliyatın 
hitamına kadar mahbemah tediye olunmak üzere senevî 
Nafıa Nezaretinin emrine altmış lira ita edecektir. 

Madde 5 — tşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik 
hususattan bulunduğundan imalâta muktazi olan araziden efrad 
uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususunda müteahhid asha
bı arazi ile uyuşamadığı halde istimlâk kanununa tevfiki muame
le edecek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzımgelen 
mahaller hükümeti mahalliye marifetile müteahhid tarafından 
ashabına tazminat verilmek şartile muvakkaten istimal oluna
bilecektir. 

İşbu arazi dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu takdir
de sureti daimede su altında bulunan kısmı müteahhide mecca-
nen terk olunacak ve sureti muvakkatede su altında bulunan 
kısmının dahi üç rub'u kezalik meccanen müteahhide terk o'u-
nup bir rub'u kemakân devletin malı olarak kalacak ve bunun 
satıldığı halde kıymeti mütesaviye ile tefevvuzuna müteahhidin 
hakkı rüçhanı olacaktır ve muvakkaten istimali lâzımgelen 
yerlerin dahi imalât müddetince bilâücret istimaline müsaade 
olunacaktır. 

Madde 6 — İmalâtı iptidaiyeye muktazi olup gerek mema-
liki Devletialiyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden celb ve te
darik olunacak edevat ve sair levazımat gümrük resminden 
muaf tutulacağı gibi duvar ve sed ve cetvel gibi bataklıkların 
kurutulmasına hizmet edecek inşaatın vaki olduğu mahaller ile 
müteahhidin sermayesi varidatı üzerine bir gûna vergi tarh 
olunmıyacak ve işbu mukavelename ile merbut şartname dam
ga resminden vareste olacaktır. 

Madde 7 — Müteahhid imalâtın inşasile tamiri için lâzım gelen 
keresteleri nizamatı mahsusasına tevfikan esmanının itasile ci
var mirî ormanlarından kat edebilecektir ve ormanların muha-
fazai emri mamuriyetinden ve ihtiyacatt ahaliden münbais 
olabilecek bir mazeret üzerine istenilen kereste idaresi tarafın-
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dan kat ettirilmez ise müteahhidin tazminat ve saire talebine 
hakkı olamıyacaktır. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali müteahhid tarafından ihbar 
olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen komisyonu 
marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten tasdik 
olunacak ve tasdiki muvakkat tarihinden itibaren bir sene son
ra yine bir fen komisyonu marifetile ameliyatı vakıa tekrar 
bilmuayene kaidei fenne muvafık ve şartname ahkâmına muta
bık olduğu tahakkuk eylediği halde işbu komisyonun tanzim 
edeceği raport üzerine Nafıa Nezareti tarafından ka f iyen tas
dik muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 9 — Müteahhid imalâtı vakıayi masarifi kendine aıd 
olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecektir. 
Aksi hal vukuunda şartnamenin on üçüncü maddesi mucibince 
muamele olunacaktır. 

Madde 10 — Müteahhid taahhüdatı vakıasının icrası zım
nında istediği halde mahallî muteberanından ve tabaai Devleti-
aliyeden icab edenlerle akdi müşareket edebilecektir. Şukadar 
ki işbu imtiyazı tabaai ecnebiyeye devir ve füruht edemiyecektir. 

Madde 11 — Müteahhid taahhüdatı vakıasının icrasını 
teminen fermanı âlinin ısdarı kendisine tebliğ olunduğu 
tarihten itibaren bir mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya 
nakden veyahut piyasa fiyatile esham olarak yüz elli lira kefa
let akçesi tevdi edecek ve şukadar ki esham tevdi eylediği te-
dennii fiattan dolayı terettüb edecek noksanı ikmal edileceği 
bank tarafından taahhüd ettirilecektir ve mezkûr kefalet akçesi 
tevdi olunduğunu müteakib fermanı âlî kendisine teslim oluna
caktır. İşbu kefalet akçesi ameliyat kaf iyen tasdik olunduktan 
sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkıza-
sına değin müteahhid kefalet akçesini tevdi etmediği halde 
kendisine ihtara hacet olmaksızın hakkı ihaleden sakıt olacak-
olacaktır. 

Madde 12 — Devletialiye işbu bataklıkların hududu dai
resinin lüzum göreceği mahallerinde istihkâmat inşa edebilecek 
ve olbabda vuku bulacak masarif Devlete aid olacaktır. 

Madde 13 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asan 
atika Devletçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat müte
ahhid bu hususta istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetin
den müstağni bulunacaktır. 
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Madde 14 — Esbabı ınücbireden madud bir maniin zuhuru 
tahakkuk etmeksizin müteahhid müddeti muayyene zarfında 
imalâta mübaşeret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemedıği 
veya ameliyatı tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden 
münbais taahhüdatı sairesini icra edemediği halde hukuku iha
lesinden sakıt olacak ve bu halde şartnamenin on dördüncü 
maddesinde gösterildiği veçhile imalâtın muvakkaten idaresi 
için tedabiri lâzıme ittihaz olunacak ve ameliyat ve edevat ve 
levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud olan kefalet akçe
si dahi tarafı Devletten zabtedilecektir. 

Madde 15 — Müteahhid Devletçe lüzum görünecek mahal
lerde tfftişe memur olanların ikametlerine muktazi odaları 
meccanen tahsis etmeğe mecburdur. 

Madde 16 — İcra olunacak ameliyat için ihtiyar edilecek 
masarife mukabil olmak üzere tathir edilecek arazi dahilinde 
olup efradı nas uhdesinde bulunmıyan bilcümle arazinin be
şinci maddede muharrer olduğu üzere sureti daimede su altın
da bulunan kısmının Kanunnamei Arazi mucibince mecmuu ve 
sureti muvakkatede su altında bulunan kısmının dahi üç rub'u 
müteahhidin malı olacaktır. 

Madde 17 — Arazi Kanunnamesile tapu nizamnamesi ahkâ
mınca ihale olunacak arazinin mevki ve hududile dönümü 
miktarının bilinmesi lâzımeden olduğundan ve su altında arazi
nin hudud ve mevkiinin evvel emirde bilinmesi kabil olamıya-
cağından hitamı ameliyatta bu yerlerin mesahası bilicra hududu 
tayin edildikten sonra tefrik ve tefviz olunacak ve mesaha ve 
tahdid ücreti ve masarifi müteahhide aid olacaktır ve fakat 
arazinin sureti daimede veya muvakkatede su altında bulun
duğu ameliyat icrasından evvel ve mevsiminde tayin olunacaktır. 

Madde 18 — Gerek sureti daimede ve gerek muvakkaten 
sU altında kalıp tathir olunacak olan bilcümle arazi meyanında 
yerleri olduğunu evrak ve sen edatı mutebere ibrazile Arazi 
Kanunu ahkâmı dairesinde isbat edenler uhdelerinde bulunan 
arazi için dönüm başına bir bedeli nakdi itasına mecbur 
olacaklardır. Ve bu bedeli nakdinin miktarı ameliyatın kat ' î 
haritaları üzerine ameliyatı tathiriye masarifi umumiyesine 
nisbetle Hükümetçe tayin edilecektir. Fakat hiç bir halde ashabı 
arazinin verecekleri bir bedel sureti daimede ve su altında 
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o lup tathir olunan arazi kıymetinin nısfını ve sureti muvakkatede 
su altında bulunan arazi kıymetinin dahi rub'unu tecavüz ede-
miyecek ve bu da arazi badettathir sahiblerine teslim olunduğu 
esnada müteahhide ifa olunacaktır. Şu kadar ki ashabı arazi 
bedeli nakdiyi veremezler ise ona mukabil sulardan kurtarılan 
arazinin nev'ine göre nısfını veya rub'unu müteahhide terk ile 
kusur miktar araziye mutasarrıf olabileceklerdir. 

Madde 19 — — Ameliyatı tathiriye hitam bulup kabul 
muamelesi icra kılındıktan sonra tathir olunmuş mahaller dahi
linde bulunan arazii emiriyei haliyeden ve efradı nas uhdelerinde 
bulunan araziden maddeleri ahkâmınca müteahhide terk oluna
c a k arazinin arazi kanununa tatbikan tapu senedatı müteahhide 
ita olunacaktır. 

Madde 20 — Müteahhid Devletialiyenin kavanin ve niza-
•matı haliye ve müstakbele sine tevfikı hareket etmek şartile 
uhdesine meccanen teffiz olunacak arazi dahilindeki akar 
suları minelkadim bu sulardan istifade etmekte olan ahalinin 
hiç bir suretle menafiine İrası halel etmemek şartile istediği 
veçhile istimal edebilecek ve hafr ve kuşat olunacak cetveller 
boyunca suların ceryanına sekte götürülmemek ve efradı nâsm 
müteahhidin sularını istimal etmeksizin kendi arazisi dahilinde 
fabrikalar tesis ve küşadma mümanaat eylememek şartile niza-
men caiz olan fabrikalar tesisine mezun bulunacaktır. Şukadar ki 
fabrikalar ile cetvellerin harita ve lâyihalarını ve sulann tevzi 
ve taksimine dair olan tarifeleri Nafıa Nezaretinin nazarı kabul 
ve tasdikına takdim edecektir. 

Madde 21 — Müteahhid ameliyatı tathiriyenin hitamında 
yolların daima hüsnü halde muhafazasile tamirini temin zımnın
da sulardan tahlis edilen bilcümle arazi eshabmdan mürekkeb 
-olmak üzere bir sindika heyeti teşkil e tmeğe mecbur 
olacakt ı r . 

Müteahhid işbu heyet teşekkül etmezden evvel uhdesine 
-meccanen tefviz olunacak arazi ile tesis eyliyeceği fabrikaları 
ahara bey ve füruht edemiyecektir. Mezkûr sindika heyetinin 
vezaifi bir nizamnamei mahsus ile tayin kılınacaktır. 

T. 1 C . 5 F . 2 
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Ş A R T N A M E 

BİRİNCİ F A S I L 

Levayih ve inşaat ve imalât ve edevat beyanmdadır 

Madde 1 — Müteahhid masarif ve zarar ve ziyanı kendi
sine aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müddet
ler zarfında İzmit Kasabası ile demiryol ve çuka fabrikai hü
mayunu arasında Kilis nehrinin iki cihetinde vaki bataklıkların 
tathir ve tanzifile kabili zer bir hale ifrağı için muktazi olan 
kâffei imalât ve inşaatı icra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin ikinci maddesi mucibince 
müteahhidin Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı 
atiyeyi muhtevi olacaktır. Şöyleki: 

Evvelâ tathir olunacak bataklıklar ile civarının lâakal on 
binde bir mikyasında bir k ı t a haritai umumiyesi. 

İşbu haritada icrayı imalât olunacak mahallerde arazinin 
bilcümle arızaları aralarında münasib miktar fasıla bırakılarak 
bir takım hututu münhaniye ile gösterilecek ve bataklıklarda 
suların feyezanı zamanında ve evkatı adiyede derecei irtifaı 
işaret olunacak ve hafr ve küşad olunacak cetvellerin istika-
metile ameliyatın mevkii sürh ile irae edilecektir. 

Saniyen küşad olunacak cetvellerin yapılacak sedlerin 
tul itibarile lâakal beş binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde 
bir mikyasında olmak ve cetvel ve sedler derecei irtifaı sathı 
deryaya nisbetle tayin kılınmak üzere bir kıt 'a maktaı tulânisi. 

Rabian suların ahvali hazırasına ve yapılacak imalâtın ic ra
sından dolayı bilhesab husulü melhuz olan fevaid ve muhasse-
nata dair malûmatı havi lâyiha ile kâffei imalâtı mutasavverenin. 
mesaimi ibtidaiye ve masarifi muhammenesini mübeyyin harita 
ve kefişnamesi. 

Madde 3 — Bataklıklarda açılacak kanal ve su yollar ıma 
cesameti feyezanı miyahta suların tathir edilecek mahallerde ve 
arazii mütecavireye sirayet etmiyerek cereyan edebilecek 
surette tertib ve tayin olunacaktır. Mezkûr kanalların şivleri 
dahi yağmurun tesirinden veya suların cereyanından dolayı 
bozulmıyacak surette tesviye kılınacaktır. Adi topraklarda şiv~ 
lerin kaidesile irtifaı bir derecede olacak ve kayalık mahallerde 
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bunların meyilleri irtifaına ni'sbetle onda bir derece olabile
cektir. Toprağın yıkılıp çökmesi melhuz olan mahaller mönasib 
surette taşlar ferşile veyahut taştan destek duvarları inşasile 
tahkim ve muhafaza olunacaktır. 

Madde 4 — Müteahhid lüzumu tahakkuk eylediği halde 
tathir olunacak araziyi feyezanı miyahtan muhafaza etmek için 
cetveller ve akar sular boyunca sedler inşa edecektir. Suların 
feyezanında sathı miyahın yükselmesi ve sedlerin suların tesi
rinden zedelenmesi mahzurlarının def ve izalesi zımnında sed
ler ile kanalların sahili beyninde mesafei kâfiye bırakılacaktır, 
lüzumu takdirinde işbu sedler kazıklar rekzi veya eşçar garsı 
ile muhafaza olunacaktır. Selifüzzikir sedlerin sathı ülyası 
topraklar basılıp yerleştikten sonra feyezanı miyahta 
suların vasıl olacağı derecei irtifadan lâakal elli santimetre 
kadar mürtefi bulunacak surette yapılacaktır. Bunların 
sathı ülyasının arzı iki metrodan dun olmıyacaktır. Fakat 
bu derece arzı olan sedler zürraın mürur ve uburuna hizmet 
edebildiği halde dört metroya iblâğ edilecektir. İşbu sedler sat
hı maillerinin kaidelerile irtifaları iki ile üç nisbetinde buluna
cak ve suların tesin'le bozulması muhtemel olan mahallerinde 
çemen ekilerek veya taş ferş edilerek veyahut çalı çırpı vaz 
olunarak muhafaza olunacaktır. 

Madde 5 — Müteahhid cetveller ve su yollar ve hendekler 
inşa ve küşad ederek rakid suların cereyanını temin edecektir. 
Ameliyatı türabiyeye mahsus toprak elenmesi için hendekler 
ve çukurlar küşadına lüzum görüldüğü halde bu misillû hendek 
ve çukurlar tathir ve tanzifi mümkün olmıyan mahallerde açıl-
mıyacaktır. Mecralar, su yollar ve hendekler vasıtasile sularını 
akıtmak mümkün olmıyan çukur mahalleri ağaç gars veya 
bendler inşasile tanzif ve tathir olunarak civar arazi ile emlâk 
muhafaza edilecektir. 

Madde 6 — Müteahhid suların cereyanı için yapılacak cet
veller ve sedlere müsadif olan yolların kemakân ibkasına mec
bur olacak ve ameliyatı tathiriyenin icrasından dolayı mürur 
ve uburu ahali m un kati olmamak üzere iktiza eden mahallere 
muvakkat yollar ve köprüler inşa eyliyeceği gibi tathir ve tan
zif olunacak arazi mahsulâtının teshili nakliyatı için miktarı kâ
fi yollar ve köprüler ve geçitler inşa ve tesis edecektir. 
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Bir adi tarik üzerinden geçirilmesi lâzımgeldiği halde inşa 
olunacak su yollan gözünün vüsati ahvali mevkiiyeye göre 
müteahhidin teklifi üzerine Devletçe tayin olunacak ve yolların 
ehemmiyetine göre üç metrodan on metroya kadar olabilecektir. 
Kemerli su yollarının yolun sathından itibaren kemerin ortasına 
kadar irtifaı lâakal beş metro ve demirden veya ağaçtan ufkî 
kirişler ile yapılmış su yollarının kirişlerin altından itibaren ir
tifaı lâakal dört metro otuz santimetro olacaktır. 

Cetvellerin bir adi yol altından geçmesi iktiza ettiği halde 
o tarikin altına yapılacak köprünün korkuluklarının arasındaki 
arzı ahvali mevkiiyeye göre tayin olunacak ve tarikin ehemmi
yetine göre üç metrodan on metroya kadar olabilecektir. Es-
nayi ameliyatta eskiden mevcud olan yolların mevkilerile mak
talarını tahvil veyahut tadil etmek lâzım gelirse tebdil ve tahvil 
olunacak kısımların iniş ve yokuşlarının meyli behmehal turuku 
mevcudenin iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının nihayet dere
cesini tecavüz etmiyecektir. 

Madde 7 — Müttehid bataklıklar ameliyatile cereyanına halel 
gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi 
masarifine olarak mecrayi kadimelerine ircaa mecbur olacak 
ve imalâtın tesadüf edeceği nehir ve çaylar ve cetveller ve 
yapılacak köprülerin kavaidi fenne tatbikan her nevi ölçüleri 
müteahhidin teklifi üzerine Nafıa Nezareti tarafından tayin 
olunacaktır. 

Madde 8 — Müteahhid icra olunacak ameliyatta alâ cins-
den edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın 
gayet metin ve müstahkem olması bilcümle kavaidi fenniyeye 
tatbiki hareket eyliyecektir. Akar sular ve adi tarikler üzerine 
inşa olunacak küçük ve büyük köprüler ile su yollan ve tünel 
v e su mecralarının şivlerinde yapılacak destek ve kapaklar 
misillû kâffei inşaatı sınaiye su kirecile gayet muhkem surette 
lcârgir olarak inşa olunacaktır. Şukadar ki geçit ve köprü döşe-
melerile kapaklarının n üteharrik olan aksamında ahşab istimal 
olunabilecektir. 

Madde 9 — Müteahhid takdim edeceği haritai umumiyeye 
cetvel ve sedler ve destek ve kapaklarile büyük ve küçük köp
rüler ve imalâtı sairenin eşkâl ve hey'atmı mübeyin ve meşruh 
b i r cetvel raptedecektir imalâtı smaiyer.in haritaları iki yüzde 
b i r mikyasında tanzim olunacaktır. 
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Madde 10 — Ameliyat haritaları tasdik olunduktan ve 
ameliyata muktazi arazi üzerine vaz'ı alâim ile tahdid ve tayin 
kılındıktan sonra mukavelenamenin beşinci maddesinde göste
rildiği veçhile arazinin mubayaası ve teslimi muamelâtına 
mübaşeret olunacaktır. İşbu araziden üzerinde ebniye olmıyan 
mahallerin haritası beş binde bir mikyasında ve üzerinde ebniye 
olan veyahut bağ ve bahçe olan mahallerin haritası binde bir 
mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 11 — Anel iyata mübaşeret etmezden evvel masarifi 
kendisine aid olmak üzere feyezanı miyahta su basması muhtemel 
olan yerlerde bulunan araziyi tahdid ettirecektir. İşbu tahdidi 
arazi hükümeti mahalliye tarafından tayin olunacak bir komis
yonun tahtı nezaretinde alâkadaran veya vekilleri muvacehesin
de icra olunacak ve tahdidi arazi haritasile mazbatasının mu-
saddak suretleri imalâtın kat'î haritalarının hini takdiminde 
Nafıa Nezaretine teslim edilecektir. 

Madde 12 — Ameliyat kamilen hitampezir olduktan sonra 
müteahhid masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere imalât 
dairesinde vaki arazisini tahdid ve tersim ve vaz'ı alâim edecek 
ve bundan başka yapılmış köprü ve imalâtı sairenin mufassal 
ve meşruh defter ve haritasını hükümet memurlarının tahtı 
nezaretinde olarak bittanzim bunların birer sureti musaddakasını 
Nafıa Nezaretine takdim eyliyecektir. işbu tahdidi araziden 
sonra mubayaa edilecek arazi iştira olundukça tahdid edilerek 
mezkûr haritada işaret kılınacağı gibi marülbeyan defterin 
tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye dahi Nafıa Neza-
retindeki deftere kayid ve ilâve edilecektir. 

İKİNCİ F A S I L 

İmalâtın hüsnü halde muhafazası beyanmdadır 

Madde 13 — Müteahhid tathir edeceği arazinin tekrar 
bataklık haline rücuunu men ve arazinin matlûb veçhile zer 
edilmesi için imalât ve alât ve edevat ve levazımatı daima 
hüsnü halde ve emniyet bahş olacak bir surette bulundurmağa 
v e arazinin işletilmesini tatil ve kaza vukuunu icab ettirir 
bilcümle esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir. 
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Müteahhid tarafından işbu taahhüdatın ifasında teahhur ve 
müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı 
veçhile ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur edipte 
icabını icra etmediği surette masarifi müteahhide aid olmak 
üzere arazinin hüsnü hale vaz'ı için canibi hükümetten idaresine 
vaz'iyet olunarak tamiratı lâzıme icra ve bu uğurda vukubulacak 
masarif arazinin hasılatından istifa olunacak ve kifayet etmez ise 
müteahhide ikmal ettirilecektir. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

İhalenin feshinde olunacak muamelâta dairdir 

Madde 14 — Müteahhid mukavelenamenin on beşinci mad
desinde münderiç esbabdan dolayı hukuku ihalesinden sakıt 
olduğu halde olvakte kadar icra edilen imalât ve cemi ve te
darik olunan edevat ve levazımata ve mubayaa olunan arazi
ye bedel tayin olunarak müzayedeye konulacak ve zuhur ede
cek taliblerden kimin üzerinde takarrür eder ise anın marifetile 
hukukundan sakıt olan müteahhidin taahhüdatı vakıası ifa edi
lecektir. 

Bilmüzayede takarrür edecek bedelden müzayede masarifi 
tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt olan müteahhide 
ita kılınacaktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl olmadığı 
halde evvelce takrir olunan bedelden münasib miktar tenzil 
olunarak altı ay müddet sonra ikinci defa bir müzayede daha 
icra edilecek ve bu dahi neticesiz kalır ise müzayedeye mev
zu şeyler hukukundan sakıt olan müteahhide hiç bir bedel te
diye olunmaksızın Devletin malı olacak ve kefalet akçesi he
nüz iade olunmamış bulunur ise tarafı Devletten zaptoluna-
caktır. 

Nst: 5 — Efradı askeriye mektebleri 
nizamnamesi 

T mat 1300 

BİRİNCİ M A K A L E 

Efradı askeriye mektehlerinin sureti teşkili 

(Birinci bend) — Efradı askeriyeye mahsus olmak üzere 
her piyade ve topçu ve istihkâm ve nakliye taburu ile her su-
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varı alayında ve müfrez bulunan her bölükte bir mekteb 
olacaktır. 

(ikinci bend) — Bu mekteblerin heyeti idare ve tedrisiyesi 
atide gösterildiği üzere olacaktır. 

1 - Mülâzımevvel rütbesinde kabiliyetli bir müdür ile mü-
lâzımsani rütbesinde bir müdür muavini 

2 - Tedrise muktedir mülâzım ve çavuşlardan ve tabur ima
mından (süvaride alay imamından) olmak üztre dört muallim 
iktiza eder ise muallimlerin tezyidi caizdir. 

(Üçüncü bend) — Her sınıf altı kısma ayrılacak ve her kı
sımda on iki şakirde bir müzakereci verilecektir. 

(Dördüncü bend) — Müfrez bulunan bölüklerde dersleri 
idare edecek zabit yok ise alay kumandanı o bölüklere bu hiz
meti görecek bir muvakkat zabit tayin edecektir. 

MAKALEI S A N İ Y E 

Usulü tedris 

(Beşinci bend) — Efradı askeriye mekteblerinde işbu nizam
namenin zeylindeki programda muharrer dersler okutturula-
caktır . 

(Altıncı bend) — Perşembe ve cuma günleri ile resmî gün
lerden ve ramazanı şerif ile büyük, manevraların icra olunduğu 
günlerden başka her gün ders okunacaktır. Ramazanı şerifte 
yalnız kur 1 an ve akaid dersleri okunacaktır. 

(Yedinci bend) — Her gün ders için tahsis olunan iki saat 
şu suretle kullanılacaktır: 

Yarım saat geçen ders üzerine isticvab 
Yarım saat o günkü dersi tarif ve talim 
Bir saat tatbikat ve tashihat. 
(Sekizinci bend) — Her dersin vakti ve saati mevsime ve 

ahvali mevkiiyeye ve alayın veya taburun veya bölüğün bulun
duğu ikilme göre mahallinde tayin ve bir cetvele terkim edile
cektir . 

(Dokuzuncu bend) — Efrat elifba ile beraber yazıya da 
başlatılacak yani okuyup yazma birlikte ileri götürülecektir. 

(Onuncu bend) — Müzakereciler şakirdlerin teşkil ettiği 
nısıf dairenin bir ucundan bed ile şakirdleri birer birer tahta 
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başına çağırarak isticvab etmek sureti ile ders açacaklar v e 
her derste her bir şakird bir kaç kere isticvab olunabilmek 
için suallerin mümkün mertebe kısa olmalarına dikkat eyl i -
yeceklerdir. 

(On birinci bend) — Şakirdlere hesab ameliyatı oturdukları 
yerde yazı taşı veyahut kâğıd üzerinde icra ettirilecektir. 

(On ikinci bend) — Şakirdler sıralarına avdet edince her 
müzakereci derhal masaların ucunda ayakta duracak ve badehu 
kendi sınıfının şakirdlerinin arkalarına geçerek çalışmalarına 
nezaret edecek ve yanlışlarını tashih ile beraber hataları neden 
ileri geldiğini yavaş ses ile tefhim eyliyecektir. 

(On üçüncü bend) — Tatbikat derslerinin usulü veçhi ati 
üzeredir: 

1 — Kavaidi lisan dersi için dikte yani yazdırmak usulü 
üzere hizmeti dahiliyeye müteallik jurnaller yazdırılacaktır. 

Efradın yüksek ses ile okumağa alışmaları için işbu tatbi
kat dersinin hitamında bunların bazılarına yazdıkları şey okut
turulacak ve kelimeleri sureti tahrirlerine itibar edilmiyerek 
payitaht ahalisinin tekellümü gibi teleffuz eylemelerine dikkat 
edilecektir. 

2 — Hesab dersi için muallim siyah tahtanın üzerine b i r 
misal yazıp buna göre her şakird kendi defteri üzerinde ame
liyat yapacak ve bunun nihayetinde işbu misal şakirdlerden 
birine tahta başında yüksek ses ile tekrar yaptırılacaktır. 

İşbu tatbikat dersinin hitamında şakirdlerin bazılarına yap
mış oldukları hesablar okutturulacaktır. 

3 — Cografiya dersinin tatbikatı harita üzerinde ve siyah 
tahtaya yazılacak sualler ile icra olunacaktır. 

MAKALEl S A L l S E 

Mekteb memurlarının vezaifi 

(O.ı dördüncü bend) — Efradı askeriye mekteblerinin na
zırı tabur kumandanları ve müfrez bulunan bölükler mekteble
rinin nazın da o bölüklerin kumandanlarıdır; bunlar emri tah
silden mafevklerine karşı mesuldürler. 

(On beşinci bend) — Müdürler mekteblerinin zapt ve raptına 
ve emri tedris ve talimin hüsnü cereyanına dikkat etmek vazi
fesi ile mükellef olup kendileri bundan mesuldürler. 
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Muallimler ile muavinler Sınıfların idaresine ve intizamına 
aid hususatta müdürün emri altındadırlar. 

(On altıncı bend) — Müdürler kendi mekteblerinin muallim 
ve muavinlerini her perşembe günü t o p l ı y a r a k gelecek hafta 
okutturulacak dersleri iki saat kadar bunlara talim ve sureti 
tedrisini tefhim edeceklerdir. 

(On yedinci bend) — Tabur mektebine aid olan kitablara, 
haritalara ve sairelere mektebin müdürü nezaret edecek ve 
bunların tevzii ve masarifinin tasdiki müdürün vasıtasile ola
caktır. 

(On sekizinci bend) — Müdürler h*r üç ayda derslerde 
terakki eden şakirdlerin ve bilâ inkıta tedris eden muallimlerin 
isimlerini sebti defter ederek tabur kumandanlarına verecekler 
ve derse gelmiyenlerin isimlerini de her gün kezalik tabur ku
mandanlarına bildireceklerdir. Müdürlerin mekteblere dair olan 
mutalebatı dahi tabur kumandanlarına bildirilecektir. 

(On dokuzuncu bend) — Şakirdana verilen yalnız kitabla-
rın esmanı maaşlarından mahsub olunacak ve mekteblerin sair 
eşyası miriden verilip bunlara mirî eşyası gibi muamele 
olunacaktır. 

(Yirminci bend) — Mekteblerin ders cetvelleri ile imtihan 
ve liyakat defterleri muallim ve muavinler tarafından tasdik 
olunduktan sonra müdürde hıfzolunacak ve bu cetvelleri mual
lim ve muavinlerin muaveneti ile müdürler tanzim edeceklerdir. 

(Yirmi birinci bend) — Müdürün gaybubetinde muavini ve
kâlet edecek ve eğer bu gaybubet imtidad edecek ise kol ağası
nın teklifi üzerine binbaşı yerine bir münasibini tayin edecektir. 

(Yirmi ikinci bend) — Müdür muavinleri mekteblerin tedris 
ve talimlerine ve zabt ve rabtına müteallik teferruatın icrasına 
nezaret edecek ve derslere evkatı muayy e nesinde başlanılabil-
mek için lâzımgelen tertibatı evvelden icra eyliyecek ve her 
derste hazır olup muallim ve muavinlerin gayret ve dikkatleri
ni ve hata ve ihmallerini kayid edip müdüre bildireceği gibi 
bunlardan birinde gönülsüzlük gördüğü halde tebdilini müdür
den taleb ve ne vakit bir sınıfın iyi idare olunmadığını görür
se o sınıfın mualliminin yerine muvakkaten geçerek emri tedrisi 
tariki matlûba irca ve muallimler ile muavinlerin ve şakirdanın 
bir istidası veya bir ifadesi var ise müdüre tebliğ edecektir. 
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(Yirmi üçüncü bend) — Müdür muavinlerinin âz bir zaman 
için gaybubeti halinde müdürün emri ile yerine muallimlerin 
biri kaim olacak ve eğer bu gaybubet imtidat edecek olur ise 
yerine diğeri tayin edilecektir. 

( Yirmi dördüncü b e n d ) — Muallimler kendi sınıflarının 
zabtı raptından ve emri tedrisinden mesuldürler. 

(Yirmi beşinci bend) — Fazla muallim muavinleri muallim
lerin gaybubetleri halinde yerlerine kaim olacak ve şakirdanın 
adedi ziyadeleşip yeni bir kısım açılmak lâzımgeldiği hale bu 
sınıfa müzakere edeceklerdir. 

(Yirmi altıncı bend) — Müdürler ile muallimler ve muavin
ler talimlerden ve yoklamalardan maada sıra hizmetlerinden 
muaftırlar 

(Yirmi yedinci bend) — Sayü gayretleri her sene imti
hanında şakirdanda görülen iktidar ile sabit olduğu müdür 
tarafından tasdik kılman muallim ve muavinlerden muallimlere 
beşer yüz ve muavinlere ikişer yüz kuruş miktarında mükâfatı 
nakdiye verilecektir. 

MAKALEI R A B İ A 

Sınıfların idaresi 

(Yirmi sekizinci bend) — Dersler teşrinievvelde başlıya-
cak ve ağustos nihayetinde imtihanlar ikmal edilecektir. 

(Yirmi dokuzuncu bend) — Ders zamanının hululünde nö
betçi zabiti ders borusu çaldırarak her bölüğün nöbetçi çavuş
ları kendi bölüklerini dershaneye sevk edecektir. 

(Otuzuncu bend) — Derse başlanılacağı sırada muallimler 
şakirdanı yoklama ederek neticesini müdüre bildireceklerdir. 

(Otuz birinci bend) — Sınıflar değiştikçe esami defterleri 
geçilen sınıfa göre tertib olunacaktır. 

(Otuz ikinci bend) — Her bölüğün başçavuşu bölüğünden 
hizmette bulunupta derste bulunamıyacakların isimlerini mual
limlere vereceklerdir. 

(Otuz üçüncü b e n d ) — Derse gideceklere lâzımgelen kağıd 
ve kalemleri ve her talebede bulunması atide beyan olunacak 
sair şeyleri müdürden alarak dershaneye götürmek muavinlerin 
vazifesidir. 
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(Otuz dördüncü bend) — Şakirdler ders mahalline giderek 
yarım daire şeklinde ve kemali lükûnet ile oturacaklardır. 

M A K A L E ! HAMİŞE 

Mükâfat ve mücazat 

(Otuz beşinci bend) — Derslerde en ziyde terakki edenle
rin isimleri her üç ay hitamında alayın evamiri yevmiyesine 
dere olunacak ve esamü mezkûre gelecek üç ay zarfında mek
tebin göze görünen bir mahalline yapıştırılacak ve terfii rütbe 
cetvelinin hini tertibinde işbu keyfiyet nazarı dikkate alınacaktır; 
fakat bu hal terfii rütbe cetveline dahil olmak için kâfi olma
yıp ahlâkı lâzıme ile muttasıf olmak da iktiza edecektir. 

(Otuz altıncı bend) — İşbu mektebleria tesisinden iki sene 
sıra çavuşları müfettişi umumî karşısında kendilerinin Türkçe 
sıhhat üzere okur yazar olduklarını ve işbu nizamnameye mer
but programda beyan olunan malûmatı saireyi derecei kifayede 
haiz olduklarını bilimtihan isbat etmedikçe terfii rütbe cetveline 
bahil olmayacaklardır. 

(Otuz yedinci bend) — Mücazatı adiye müdür tarafından 
tayin ve hükmedilir. 

(Otuz sekizinci bend) — Bir meşru sebebe müstenid olmı-
yarak derste mevcud olmıyanlar, hizmeti sairei askeriyede 
mevcud olmıyanlar gibi cezalandırılacaktır. 

(Otuz dokuzuncu bend) — Ders esnasında müdüre veya 
muallimlere veya müzakerecilere itaatsizlik ve bed muamele 
edenler mafevka itaat etmemiş ve bed muamele etmiş gibi 
cezalanacaklardır. 

(Kırkıncı bend) — Derse çaiışmıyanlar fazla nöbet bekle
tilmek veya çarşı izninden mahrum bırakılmak gibi cezalar ile 
cezalandırılacaktır. 

M A K A L E ! S A D l S E 

Malzeme 

(Kırk birinci bend) •— Dersler kışlalarının mahsusan ders
hane ittihaz olunan mahallerinde ve şakirdleri istiaba kâfi ders
hane mahalli olmadığı halde koğuşlarda okunacaktır. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



28 

(Kırk ikinci bend) — Her kısım için bir siyah rekam tah
tası ve bir silgi ve iktizası kadar tebeşir ve her mekteb için 
Türkçe büyük haritalar ve her talebe için birer siyah taş ve
rilecektir. 

(Kırk üçüncü bend) — Her tabur için verilen eşya ve 
edevat mahsus sandıkta hıfzolunacaktır. 

(Kırk dördüncü bend) — Bir taburun bölükleri münkasem 
olur ise her bölük iktiza eden ders edevatını beraber alacaktır. 

(Kırk beşinci bend) — Seferber halinde dersler tatil olunup 
taburların mekteb eşyası sair ağırlıkları ile beraber depoylarına 
konulacaktır. 

(Kırk altıncı bend) — Dershanenin duvarına zirdeki şeyler 
asılacaktır: 

1 - Mukavva üzerine kalın yazı ile yazılmış elifba 

4 - Evzan ve ekyal ve mimsehaların resimleri ile tarifleri 

Efradı askeriye mekteplerimle okutturulacak 
derslerin programı 

2 -
3 -

rekam cetveli 
kerrat cetveli 

Birici sınıf Nev'i ders Nev'i kitab Eser 

Elifbayı osmanî 
Kuranı azimüşşan 
limühal 
Kıraati Türkiye 

Muhtasar ilmühal Süleyman paşa 
Muhtasar hikâyatı . . 
müntehibe 
Talimi kıraat Naci 
Esmai Türkiye . . 
Kavaidi lisanı Türkî Halid Ziya 
llmü hesab mukad- Mecib paşa 
dimesi 
Muhtasar COğrafya Süleyman Şevket 

Selim 

ikinci sınıf Kıraati Türkiye 
lmlâyi Türkî 
Kavaid 
Hesab 

Üçüncü sınıf 

Coğrafya 
Heneese 
Tarih Rüştiyei askeriyede okunan tarihi 

umumiden 
Usulü defterî 
Kavanin Dahiliye ve seferiye ve ceza. 

kanunları 
Terkibi ibare 
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J6: <> — Rum Paliı-ik hanesi imtiya/atı nıez-
hebiyesinden mütehassıt ihtilafın baliiııe 

dair İradeyi Seniye 
2 cemaziyelevvel hOf, 7 mart >300 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

Rum Patirikına dair mazbatai saniyei acizanemizin sureti 
musaddakası şeref müteallik buyrulan tradei Seniyei Cenabı 
Padişahinin tezyilile irsal ve evvelki mazbata ile evrakı müte-
ferriası iade buyrulmakla meyanei bendegânemizde mütalea 
olundu. Malûmu âli olduğu üzere Patrikhanenin metalibini istihsal 
için muktedir olduğu mertebe ahvali müz'ice ve müşkülât ikaına 
çalışmasını iltizam eylediği maksad iktizasından idüğinden ve 
taşralarda bütün metrepolidlere talimat göndermesi ve emsali 
halat ve rivayat dahi bunu teyit ettiğinden Patriğin kabulü 
istifası için meşrut olması cümlei iradei seniyeden bulunan 
müşkülâtın ademi vukuu rehini temin ve itminan olamamak ta
biidir. O cihetle hem Patriğin ibkasını ve hem de maksadı Hü
kümetin muhafazası kaziyelerini telifin çaresine sarfı efkâr olun
muş ve buna mebni Patriği mumaileyh ahiren iki defa davet ve 
müzakerei keyfiyet kılınmıştır. Verdiği tafsilât ve izahatı 
kesirenin hulâsasını metalibi sabıkasını tezkâr ve Berat 
bahsinde dahi evvel ve ahir beyan ettiği gibi selefi yu-
vakim efendiye ita edilen Fermanı âlinin hiç bir ma
halli tağyir olunmaksızın kendisine dahi verilmesi ınatalibini 
tekrar etmiştir. Selefi Beratı aynen verilmiş olsa rüesayı 
ruhaniyenin sureti muhakemat ve mücazatına dair doksan 
altı senesindenberi bilicab sair rüesayı cemaatı mezhebiye Fer
manlarına derç olunmuş olan fıkra hariçte kalmak lâzım 
geliyor, tşin en mühim ciheti ise ceraimi mülkiye ile maznunu-
aleyh bulunan sunufu rehabinin istintak ve tevkifleri ile sair 
muamelâtı Adliyenin icrası esnasında burada Patrikhane ve 
vilâyatta Metrepolitlerin vazifei kuvvei adliyeye müşareket ve 
müdahelelerine mahal verilmemesidir. 

Feama Metrepolit ve adamlarının ve piskoposların hukuka 
müteallik davalarının mehakimi şer'iyei mahalliyede rüyeti de
nilecek yerde selefi beratında münderiç bulunduğu üzere deavii 
mezkûre aid olduğu mehakimde rüyet olunmak üzere Dersea-
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dete havale oluna ibaresine tebdil olunsa mazbatai sabıkada 
arzolunduğu veçhile bunda beis görülmez. Rehabin muhakemat 
ve mücazatından bahseden fıkranın berata indiracı emrinde 
ve hakkı hükümetin isbatı bahsinde pek çok say olunmuş 
isede patriki mumaileyh iptida mülzem olmayıp muahha-
ran papas ve keşiş ve kloğrıyalardan biri bir cina
yetle itham olundukta Derseadette ise tevkifi patrikha
nenin ve taşrada ise metrepolit ve piskoposhanelerin 
inzimamı malûmatile tarafı hükümetten icra kılınacak ise 
de esnayı istintakta patrikhane veya metropolithanede 
tevkif ettirilecektir. V e kezalik maznunun töhmeti sabit olduğu 
halde sıfatı ruhaniyesi patrik ve cemaati metropolidan marifet-
lerile nezettirileceği dergâr isede kavanini kilisaviye iktızasınca 
maznunun töhmetine kanaat hasıl olmadıkça sıfatı ruhaniyesinin 
nezi caiz olamıyacağına binaen maznunun esnayi istintakında 
icabı halinde anın sıfatı ruhaniyesini kangı riyaseti ruhaniye 
nezedecek ise anın tarafından vekâleten bir rahip hazır bulun
durulacaktır veyahut yine o sebeb ve o maksada mebni tah
kikatı evveliye maznunualeyhin mensub olduğu riyaseti 
ruhaniye marifetile icra ettirilecektir deyu bir sureti tesviye 
beyan ve Berat haricinde olan mevaddı malûme için müstedi-
yatı sabıkasını tekrar eylemiştir. Halbuki emri tevkifin Patrik
haneye havalesi ve esnayı muhakemede Patrikhane tarafından 
bir memur bulundurlması ise istiklâli mehakim kaidesine 
mugayir ve muzır ve yeni bir hal olduğundan kabili tecviz 
olmadığı dergârdır. Bunun şayanı kabul olmadığını irae için 
delâili kesirei muknia irad ve telifi efkârına sayi efva oluna
rak bu teşebbüsatın neticesinde selefi beratının aynen gendi-
sine verilmesi ve "Piskopos ve Papas ve Keşiş ve Kloğrıya
lardan biri cinayetle itham olundukta istintak ve muhakemesi 
icra olunmak üzere tarafı hükümetten tevkif oluna ve töhmeti 
sabit oldukta patriki mumaileyh tarafından sıfatı ruhaniyesi nezo-
lunduktan sonra kanunen hakkında terettüb edecek ceza doğru
dan doğruya hükümet mahpesinde icra k ı lma, fıkrasının yani 
Rum Patrikliğinin dahi beratında indiracı iltizam olunan cüm
leden yalnız piskopos kelimesinin terkile maadasının aynen 
Mezahib Nezaretinden Patrikhaneye batezkerei resmiye tebliğ 
ve salifülbeyan rehabinin cinayetleri vukuunda tarafı hükümet-
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ten haklarında berveçhi muharrer muamele olunacağının tez-
kerei mezkûrede tasrih ve memurini Devletialiyeye dahi ana 
göre evamiri umumiye tastir kılınması hususlarına Patrikı mu
maileyh beyanı imtisal ve mevaddı saireden dahi vasiyetname
ler hakkında 4 nisan 1299 ve nefekatı zevcata dair 19 mayıs 
1299 tarihlerinde Mezahib Nezaretinden tastir kılınan iki 
kıt 'a tahriratın feshile anlardan evvelki usul ve muamelenin 
devamı lüzumunu dermeyan etmiş ve fakat zümrei rehabinin 
ahvali hususiyelerine ve mahpeslerin kanuna muvafık heyet
te ve aledderecat müesses olmaması gibi hallere binaen 
sübutu töhmetlerile haklarında bir ceza tertibine değin 
kendileri eşhası adiyenin mevkuf ve mahpus bulundukları ma
hallere vazolunmayıp dairei hükümette hal ve sıfatlarına cesban 
bir odada alıkonulmak suretini ihtar eylemiş ve rehabinin hini 
hükme değin vak'ı ve sıfatlarına münasib surette tevkiflerile 
adi adamlarla birlikte tevkif olunmamaları meşru ve sezayi 
is'af bir temenni olduğu gibi mücazatı rehabin hakkında Rum 
Patrikliği beratına ithali istenilen fıkra katolik patrikliği berat
larından bed etmiş olan fıkranın tamimi demek olup katolik 
patriki beratında dahi piskoposlar müstesna olmasına ve rum 
patrikliğinin selefi beratında gerek Metropolid ve gerek piskopos
ların tevkifi lâzım geldikte Patrik marifetile icrası musarrah 
bulunmasına binaen fıkrai salifülbeyandan piskopos kelimesinin 
terk ve ihracına dair olan istida dahi lâzımülis'af görülmüştür. 
Binaenaleyh hususu mezkûru havi Mezahib Nezaretinden Patrik
haneye oyulda tezkere ve memurini adliyeye ana göre tenbihat 
tahririle beraber Patriğin selefine verilmiş olan berat gendisine 
dahi aynen ita olunarak ve b i rde vasiyetname ve zevcat nefa-
kaları hakkında olan iki kıt'a tezkerenin tehiri hükmile anlar
dan evvelki usulün devam edeceği Patriği mumaileyhe iş 'ar 
kılınarak ihtilâf atı mütehaddiseye faysal ve nihayet verilmesi 
bilittihad tezekkür ve tensib kılınmş isede olbabta ve katıbai 
ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

Tezrer<*i Maruzu 
Rum Patrikliğine dair ahiren tanzim ve takdim kılınmış 

olan mazbata hakkında şerefsadır olan emrüfermanı hümâyûnu 
Hazreti Padişahi üzerine keyfiyet tekrar Meclisi Mahsusu Vüke-
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lada tetkik ve mütalea olunarak Patrikın selefine verilen bera
tın aynen gendisine itasile mücazatı rehabine dair olan fıkrai 
malûmenin Adliye ve Mezahib Nezareti Celilesinden batezkere 
Patrikliğe tebliğ ve memurini adliyeye dahi ana göre tenbihat 
tahrir olunması ve b i rde zevcat netekatı ile vasiyet davalarına 
dair Nezareti müşarileyhadan tastir kılınmış olan iki kıt 'a tez-
kerei ahirenin tehiri hükmile deavii mezkûre hakkında dahi 
mezkûr tezkerelerden evvelki usul ve muamelenin devam 
edeceğinin kezalik patrikliğe tebliği istizanını ve esbabı mu-
cibeyi havi kaleme alınan mazbata leffen arz ve takdim 
kılınmakla münderecatı hakkında her nevechile iradei seniyei 
cenabı mülûkâne şerefmüteallık buyrulur ise infazı mantuku 
âlisine iptidar edileceği beyanile tezkerci senaveri terkim 
kılındı Efendim. 

21 Cemaziyelevvel '301, 7 mart 1300 

Said 

İ r a d e i S e n i y e i H a / r e l i P a d i ş a l ı i y i 
n m h e l l i f t h a m i ş 

Residei desti tazim olan işbu Tezkerei Samiyei Sadaret-
penahilerile melfuf Meclisi Vükelâ Mazbatası manzuru âli 
buyrularak berveçhi istizan kararı maruzun icrayı icabatı husu
suna ıradei Seniyei Hazreti Padişahi müteallik ve şerefsudur 
buyrulmuş ve zikrolunan Meclisi Vükelâ Mazbatasının sureti 
musaddakası leffen irsal kılınmış olmakla olbabda emrüferman 
Hazreti veliyülemrindir. 

26 Cemaziyelevvel 1301, 12 mart 1300 

Alî Rıza 

A d l i y e v e M e / . a h i b N e z a r e t i n d e n R u m P a t r i k h a n e 
s i n e y a z ı l a n t e z k e r e 

Nezareti senaveri ile Patrikhane beyninde vaki olan bazı 
ihtilâftan dolayı bu defa noktai ittihada ittisal edilmiş ve 29 
kânunuevvel 1299 tarihli takriri asilânelerinde tekrar olunan 
istifayı asilâneleri bertaraf olmuş olduğundan tastir kılınan 
beratı âli Mezahib Müdürü saadetlû Ziver Bey Efendi Hazret
lerine tevdian subu asilânelerine irsal kılınmıştır. 
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Çünkü asıl bahsi atide beyan olunan rehabinin ınücazatına 
mütterettib vezaifi adliyden münbais olup mevaddı saire hak
kında Patriklik beratı alisi ve hattı Hümayun ile müveşşah 
m savat Fermanı âlisi ve bairadei seniye düsturülâmel olan 
Patrikhane Nizamnamesi ahkâmına tevfiki muamelât olunmak 
tabii bulunduğuna ve vasiyetnamelere dair 17 nisan 1299 ve 
zevcat nefekatı hakkında 18 mayıs 1299 tarihinde tastir kılman 
iki kıt'a tahriratı muhlisinin tehiri hükmile bu hususlarda dahi 
minelkadim mer'î olan usul ahkâmı devam edeceğine binaen 
burada rehabinin hukuku umumiyeye aid ceraim ile maznunu-
aleyh olduklarında haklarında terettüb eden muamelât izah 
olunur şöyleki: 

Papas ve keşiş ve kalogrıyelerden biri bir cinayetle ittiham 
olundukta istintak ve muhakemesi icra olunmak üzere tarafı 
Hükümetten tevkif ve töhmeti sabit oldukta patriklik tarafından 
sıfatı ruhaniyesi nez olunduktan sonra kanunen hakkında teret
tüb edecek ceza doğrudan doğru Hükümet mahpesinde icra 
kılınacaktır. İşbu muamelenin icraatınca tarafı Hükümetten dahi 
ittihaz olunacak hattı harekete gelince maznunualeyh rahib 
için usulü muhakeme mucibince İstan icabeden celb müzekke
resi derseadette patrikhane ve taşralarda metrepolit ve pisko-
kopos vasıtasile tebliğ olunacak ve patrikhane ile metrepolid 
ve piskoposlar dahi işbu celb müzekkeresini ahz ettikleri aki-
binde maznunualeyh olan rahibi Hükümete teslime mecbur 
olacaklardır. İşbu mecburiyet ifa olunmaz veyahut hakkında 
ce lb müzekkeresi istar olunan rahib buna imtisal etmez 
ise ihzarı için bittabi hükmü kanuna müracaat olunacaktır. 
Fakat zümrei lehabinin ahvali hususiyelerine ve mahepes-
lerin tamamilekanuna muvafık heyette ve aledderecat mües
s e s olmaması gibi hallere binaen sübutu töhmetlerile hak
larında bir ceza terettübüne değin kendileri eşhası adiyenin 
mevkuf ve mahpus bulundukları mahallere vazolunmayıp dairei 
Hükümette hal ve sıfatlarına cesban yani mer'iyülhatır olanlara 
mahsus odada tevkif olunacağı misillû rahibin töhmeti sabit 
olupta kabahat derecesinde ise sıfatı ruhaniyesinin nezi lâzım 
gelmiyeceği cihetle hakkında terettüb edecek hapis cezasını 
yine o odada çekecek ve rahibe isnad olunan cürüm kabahat
ten ileri ve cinayet derecesinde ise töhmeti derecei sûbuta 
i sa l olunup hükmoluncıya kadar tevkif ve istintakça muamelei 

T. 1 C. 5 F - 3 

TBMM KÜTÜPHANESİ



3 4 

muharrere icra olunarak yani kendisi dairei hükümette zikro-
lunan odada tevkif kılınarak sübutu töhmetile hakkında hüküm 
terttübünden ve mücrin rahibin patriklik tarafından sıfatı ruhaniye-
si alındıktan sonra merkum kanunen hakkında terettüb etmiş 
olan cezayı umumî mahpeslerde ikmal edecektir. 

Memurini adliye buna göre talimat almışlardır. Beyanı hal 
tecdidi ihtiramatı halisaneme vesile ittihaz kılındı efendim. 

J 6 : 7 — Ba irade! Seniyei Cenabı Padişah. [*] mecli
si tıbbiyei mülkiye ve sıhhiye! umumiyeden atlar 

yani ecza tüccarları ve mısır çarşısı hakkında 
kaleme alınan talimat 

[ Cerîdei Havadisle neşir ve ilânı: 10 cemaziyelâhir 1301, 26 mart 1300 
M.- 5643 - 5644] 

Birinci bend — Sanayia ve ispençiyariye mahsus istihsalâtr 
kimyeviye ve eczayı tıbbiyeyi toptan satmak attarlara mahsus 
olup bunların her kanğı devlet tebaasından olur ise olsun müsavi 
addedilmiyecektir. 

İkinci bend — Attarlar her ne gûna eczadan az miktarda 
satmak ve reçete yapmak kat'iyen memnudur. 

Üçüncü bend — Attarlar kendi ticaretleri için edviyei mü
rekkebe ve istihsalâtı kimyeviyeyi bizzat istihzar etmeleri ka f i 
yen memnudur. 

Dördüncü bend — Attarlara gerek ittisalinde ve gerek 
dükkânına müşterek olarak bir mahalde bir eczahane küşad 
etmek dahi memnudur. 

Beşinci bend — Attarltk san'ati nezareti umuru tıbbiyei 
mülkiye tarafından nezaret ve tahtı teftişte bulundurulacaktır. 

Altıncı bend — A t t a r dükkânı a ç n a k istiyen şehiremaneti 
tarafından icazetname alacaktır, Emaneti müşarileyhanın verdi
ği icazet umuru tıbbiye nezaretine bildirilerek nezareti tıbbiye 
dahi mezun olan attarın ismini defteri mahsusuna kaydede
cektir. 

* İşbu iradei sedyenin muhafazai sıhhati umumiye makaadile attarlar ve 
mınr çarşıaile Sair dükkânlarda füruht olunmakta olaa eczayı semmiyeden dolay» 
görülmekte olan mazarratın membaı ve tnezbur eczayı »emmiyenin tahtı mozbu-
t.yette olarak füruhtu hakkında «eratadır olup evvelce gazetelerle neşir ve ilâm 
olunduğu mukaddimei talimatta mahkidir. 
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Yedinci bend — Attarlara satması memnu olan eczayı 
tıbbiyei müteferrikayı attarlar dahi ancak icazetnameli olan 
eczacılara toptan satabilirler 

Sekizinci bend — Attarlar eczacılardan ve san'atini şehre
maneti tarafından musaddak ve mezkûr san'ate ihtisası olduğu
nu müş'ir elinde şehadetnamesi olan eşhastan başkasına az ve ç o k 
hiç bir eczayı semmiye satması külliyen memnu olup şehremane-
tinden alınmış olan ruhsatname attarlar tarafından defteri mah
susuna kaydolunacağı gibi müşterinin ismini ve evsafını ve ec 
zanın nam ve miktarını dahi koçanlı defterine kaydedecektir. Bu 
kayid müşteri tarafından san'atini ve adresini ve tarihi iştirasını be
yan ederek imza olacaktır. Binabirin attarların iki koçanlı defteri 
olacaktır birisi eczacılara mahsus olup umuru tıbbiye nezareti 
tarafından temhir kılınacak ve diğeri ashabı sanayıa mahsus 
olup şehremaneti tarafından temhir kılınacaktır. 

Dokuzuncu bend — Nezaret umuru tıbbiye tarafından edi
lecek kontrol ve teftiş ve memuru mahsus vasıtasile lüzumu 
takdirinde icra kılınacaktır. 

Onuncu bend - - Nizamatı mezkûre muhalif harekette bu
lunan mes'ul ve nizamatı seniyei mahsusuna tevfikan ceza 
görecektir. 

Bilcümle atlar esnafının dükkânlarında 
satabilecekleri eczanın envaını 

mübeyyin defterdir [**] 

1 Ak anber 
2 Anasun 
3 A ğ a ç kavunu çekirdeği 
4 Ardiç tohumu 
5 A k iğri 
6 Ayrık kökü 
7 Elemi zamkı 
8 Ak günlük 
9 Ada çayı 

10 Ebegümeci çiçeği ve yaprağı 

11 Ihlamur çiçeği 
12 Ardiç sakızı 
13 Endüz kökü 
14 Andzarot 
15 Üzerlik tohumu 
16 Balık nefsi 
17 Peygamber ağacı 
18 Beyaz balmumu 
19 Papatya çiçeği 
20 Balık tutkalı 

** İşbu cetvelin mukaddema mektebi tıbbiyei şahaneden neşrolunduğu 
kezalik ınııkaddemei talimatta muharrerdir. 
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21 Bergamut yağı 
22 Boy tohumu 
23 Bezir yağı 
24 Biberiye 
25 Beni İsrail zeytini 
2 6 Büzuratı erbaa yani kavun 

ve karpuz ve kabak ve hı
yar çekirdeği 

27 Besbasei hindi 
2 8 Beyaz susam 
29 Benekşe kökü 
30 Pire bevli 
31 Turhala 
32 Titre zamgı 
33 Tebeş i r 
34 Tirementi 
35 Çiçek suyu 
36 Çivit 
37 Çürek otu 
3 8 Çam sakızı 
39 Çalı tohumu 
40 Çemen 
41 Çadır uşağı 
42 Cevizi hindi 
43 Cebeli hindi 
44 Cuda otu 
45 Çengel sakızı 
4 6 Helvayı hindi 
4 7 Husame 
4 8 Helvacı çöğeni 
4 9 Havlıcan 
50 Hatmi kökü 
51 Hatmi çiçeği 
52 Hatmi yaprağı 
5 3 Hardal tohumu 
54 Tarçın 
55 Tarçın yağı 
5 6 Darifilfil 

57 Deniz köpüğü 
58 Deve dikeni tohumu 
59 Zift 
6 0 Raziyane 
61 Reçine 
62 Zencebil 
63 Zerinan yahut çedvar 
64 Zerdeçal 
65 Sisam kökü 
66 Sünbülü hindi 
67 Sendilus yahut sendurus 
6 8 Salep 
6 9 Sünbülü rumî 
7 0 Şap 
71 Şakayık tohumu 
72 Sarı sandal 
73 Sarı balmumu 
7 4 Sandalusu 
7 5 Zamkı arabî 
7 6 Sakız 
77 Somak 
7 8 Tatlı badem ve yağı 
79 Dul avrat kökü 
8 0 Taka maka 
81 Tapnı mahtum 
82 Asilbend 
8 3 Ut ağacı 
8 4 Ayva çekirdeği 
8 5 Itır yağı 
86 Asfur 
87 Anber kabuğu 
8 8 Anberi pars 
89 Kakule 
9 0 Kızıl boya ağacı 
91 Kırmız 
92 Kırmızı sandal 
9 3 Karanfil yağı 
94 Kasnı 
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95 Karanfil 
96 Katran 
97 Kardeş kanı 
9 8 Karnı yarık 
99 Kara günlük 

100 kuru ünnab 
101 Kına 
102 Kara kafes 
103 Kızıl behmen 
104 Kâvehendi 
105 Kimyon 
106 Kişniş 
107 Kil ermeni 
108 Gül düğmesi 
109 Kâfur 
110 Kefe kimyonu 
111 Kenevir 
112 Gül suyu 
113 Gül yağı 
114 Gül kurusu 
115 Keten tohumu 
116 Kök boyası 
117 Lisan servi çiçeği 
118 Lüle kükürt 
119 Lüfer çiçeği 
120 Laden 

121 Lefe zamkı 
122 Luhr 
123 Mahleb 
124 Mazı 
125 Meyan balı 
126 Meyan kökü 
127 Mürver çiçeği 
128 Mosko çayı 
129 Mevhiyei bağdac 
130 Mayasıl otu 
131 Micankod 
132 Mamiranı hindî 
133 Nişasta 
134 Nane yağı 
135 Nisadır 
136 Nane 
137 Nöbet şekeri 
138 Vendik tortusu 
139 Hindistan cevizi yağı 
140 Hindistan cevizi 
141 Hava cıva 
142 Hindiba kökü 
143 Yasemin şiçeği 
144 Yeni bahar 
145 Y e r sakızı 

Ms: 8 — Ara/J Kanununun 71 inci maddesi lıük-
miıııün istila fjöreıı mahaller ahalisi hakkı

nda 1 3 0 2 senesi nihayetine kadar tehiri 
icrası hakkımla İrade i Seniye 

15 Cemaziyelâhir 1:01 31 mart 1300 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesi 
Mazbatası 

Vergi Emanetinden Makamı Sanii Sadaretpenahilerine 
takdim kılınan 24 cemaziyelevvel 1301 tarih ve üç numaralı tezkere 
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Şûrayı Develete havale ve 27 cemaziyelevvel 1301 tarihinde 
Dahiliye Dairesine ita kılınmakla kıraat olundu. 

Mealinde bilâ özür üç sene terk ve tadil edildiği sabit olan 
arazinin arazi kanununamensinin 71 inci maddesi mucibince 
ashabına tapu mislile teklif olunarak kabulden istinkâf olun
duğu halde bilmüzayede talibine ihalesi icab eder isede Edirne 
Vilâyeti ahalisi istilâdide ve ebniye ve hayvanatça hasarzede 
olduklarından erbabı ziraatin ve çiftlik ashabının ekseri hayvan 
tedarikine kadar arazisini zer edemedikleri ve elyevm pek çoğu 
levazımı ziraiye tedarikıle meşgul bulundukları mahallinden iş'ar 
kılındığı beyanile muhtacini zürraa bir müsaade i mahsusa olmak 
üzere maddei mezkûre hükmünün üç yüz senesi iptidasından 
üç yüz iki senesi nihayetine kadar üç sene icrasından sarfına-
zarla sair istilâ gören mahallerce dahi sureti meşruha veçhile 
muamele olunması istizan olunmuştur. 

Sureti iş 'ara nazaran istilâdide olan mahallerde erbabı zira-
atten ekseri ebniye ve hayvanatça mazar ve hasara duçar 
olarak henüz arazilerini zer edememelerinden dolayı üç sene 
terk ve tatil olunan arazinin zabıt ve füruhtunu mutazammın olan 
maddei nizamiye hükmünün üç sene ademi icrası lâzımeden 
idüği anlaşılmış ve bu mısillû erbabı ziraat hakkında müsaadei 
mahsusa ibrazile iadei iktidar etmeleri vesailinin istihsali elzem 
olarak terviç iş'arı muvafıkı maslahat bulunmuş olmağla gerek 
Edirnece ve gerek sair istilâ gören mahallerde mezkûr üç yüz 
senesinden itibaren üç yüz iki senesi nihayetine kadar üç sene 
maddei mezkûre ahkâmının icrasından sarfınazar olunması 
hususunun emaneti müşarileyhaya havalesi ve keyfiyetin gaze
telerle dahi ilânı tezekkür olundu emrü ferman hazreti menle-
hülemrindirr 

Tozkori Maruza 

Vergi emaneti behiyesinin Şûrayı Devlete havale olunan 
tezkeresi üzerine Dahiliye Dairesinden kaleme alınıp leffen arz 
ve takdim kılman mazbata mealinden müsteban olduğu veç
hile bilâ özür üç sene terk ve tatil edildiği sabit olan arazinin 
arazi kanunnammesinin yetmiş birinci maddesi mucibince as
habına tapu mislile teklif olunarak kabulden istinkâf olunduğu 
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halde bilmüzayede talibine ihalesi icab eder isede Edirne Vilâ
yeti ahalisi itilâdide v e ebniye ve hayvanatça hasarzede olduk
larından erbabı ziraatin v e çiftlik ashabının ekseri hayvan tedarikine 
kadar arazisini zer edemedikleri ve elyevm pek çoğu levazımı zi-
raiyet edarikile meşgul bulundukları mahallinden iş'ar kılındığı beya-
n«le muhtacini zürraabir müseadei mahsusa olmak üzere maddei 
mezkûre hükmünün üç yüz senesi iptidasından üç yüz iki senesi 
nihayetine kadar ü ; s e n e icrasından sarfınazarla sair istilâ göreu 
mahallerce dahi sureti meşruha veçhile muamele olunması hu
susunun emaneti müşarileyhaya havlesile keyfiyetin gazetelerle 
dahi ilânı tezekkür kılınmış olmağla olbabta her ne veçhile em-
rüfermanı hümayunu cenabı şehriyari şerefmüteallik buyrulur ise 
infazı mantuku münifine iptidar edileceği beyanile tezkerei 
senaveri terkim kılındı efendim. 

22 Cemaziyelâhır 1301 7 nisan 1300 
Said 

İVadei Seniyei Hazreti Padişahiyi 
mübellifj hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei Sadaretpe-
nahilerile melfuf mazbata manzuru âli buyrulmuş ve berveçhi 
istizan muamelâtı muktaziyenin icrası hususuna Iradei Seniyei 
Hazreti Padışahi müteallik ve şerefsudur buyrularak zikrolunan 
mazbata iade kılınmış olmağla olbabda emrüferman Hazreti 
veüyülemrindir. 

26 Cemaziyelâhır 1301, V nisan 1.00 
Ali Riza 

Ns: O — Bulgaristanla münakid Posta 
kararnamesi 

10 nisan 1884 
[ Ceridyi Havadisle nesi ve ilâm: 29 saban 1301, 11 1300 

M 5708, 5709] 

Dvleti aliye posta ve telgraf idaresi namına olarak Pos ta 
ve Telgraf Nazırı atufetlû Mehmet İzzet Efendi hazretlerile 
Bulgaristan Emareti posta ve telgraf idaresi namına olmak üzere 
darei mezkûre Müdürü Mösyö tvanof beyninde pos taya müte-
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allik her türlü münasebatın temin ve tevsii maksadile berveçhf 
ati sureti tesviye karargir olmuştur. 

Madde 1 — Gerek idareteyni mezkûreteyn canibinden 
mersul ve gerek şu iki idare müraselâtına mutavassıt veya 
tavassuta müterakkib sair idareler tarafından mevrud muharrerat 
veya sairenin bir sureti mevkute ve muntazamada teatisi 
için lâzım gelen esbab her iki idare tarafından tehiye edilecektir. 

Madde 2 — İşbu sureti tesviye ahkâmı evvelâ mekâtlbi 
adiye açık muhabere varakaları evrakı matbua muamele vara
kaları emtia numuneleri ve bin sekiz yüz yetmiş sekiz senesi
nin bir haziranı tarihile Parite münakid mukavelenamei esasi
de zikrolunan eşyayi saire misillû postaya müteallik her türlü 
eşya saniyen kıymet takdir olunmıyan posta denkleri salisen 
grub namile gönderilen emanat rabian kıymet takdir edilen 
paket veya her nevi denkler hamisen kıymet takdir olunan 
mekâtib haklarında caridir. 

Madde 3 — İdareteyni mezkûreteyn postaca olan münase-
batı mahsusaları zımnında evvelâ bin sekiz yüz yetmiş sekiz 
senesinin bir haziranı tarihile Pariste münakid mukavelename 
ve ana merbut nizamname ahkâmı saniyen mukaddema posta 
denkleri hakkındaki bin sekiz yüz seksen senesi üç teşrinisa
nisinde Pariste münakid mukavelei umumiye salisen kıymet 
takdir edilmiş olan mekâtib hakkında Pariste bin sekiz yüz 
yetmiş sekiz senesinin bir haziranı tarihile tanzim olunan nizam
name münderecatını kabul edeceklerini kararlaştırmışlardır. 

Madde 4 — Mektub çantalarının ve umumiyetle ikinci 
maddede tadad edilen muhaberata müteallik evrak ve sairenin 
nıkatı teatisi şimdilik berveçhiati tayin edilmiştir. Evvelâ dev
leti aliyei Osmaniye idaresi kendi çantalarile postaya müteallik 
sair eşyasını haftada iki defa seriülhareke vapurlar vasıtasile 
Varnaya irsal edecek ve ana mukabil Yergök ve Rusçuk 
tariklerile Avrupadan veya nefsi Bulgaristandan vürud eden 
posta çantalarını ahzeyliyecektir. Saniyen posta ve telgraf 
nezareti şimendifer posta katarı vasıtasile Tatar Pazarcığına 
andan postaya mahsus araba ile Ihtiman tariki ile ve Bulgaris
tan İdaresile haftada dört defa posta çantası mübadele 
edecektir . 
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Madde 5 — Derseadetle Varna arasında bahren nakliyat 
münhasıran devleti aliyei Osmaniye telgraf ve posta idaresi 
marifetile icra olunup bu babda her türlü masarif deruhde 
edildiği gibi Bulgaristan Emareti posta idaresi tarafından dahi 
münhasıran gerek memaliki osmaniye canibinden mevrud ve 
yine merakizi osmaniyeye mersul çantaların şevki vazifesile mü
kellef olmak üzere Varnadan Rusçuğa kadar şimendifer hattı 
üzerinde demiryol katarları ve Rusçuktan Y e r g ö k e kadar dahi 
nehir vapurları derununda birer posta hizmeti tesisi taahhüd 
olunur bundan başka her iki idare ittihada dahil bulunan ida
relerden gelip diğer idarelere geçecek bilcümle posta ve posta 
denklerinin bir vasıtai seria ile naklini ve icabeden mahalle 
şevkini deruhde eder. 

Madde 6 — ldareteyni mezkûreteyn yekdiğerile bilittifak 
yukarıda zikrolunan iki tarikin haricinde olarak ileride icabı 
maslahata göre teatiye mahsus daha bazı noktalar tayin ve 
tesis veya şu suretle nıkatı hazıradan birinin lâğvini tecviz 
etmek salâhiyetini muhafaza ederler, 

Madde 7 — Patenta ve liman rüsumu meselesinin hal ve 
tesviyesine ve bir ittifakı ahire değin dördüncü maddede zikre
dilen ve posta nakline muhtas olan sefaini osmaniye rüsumu 
mezkûreden hiç birile mükellef olmıyacaktır. 

Madde 8 — Her iki idare beyninde postaya müteallik 
muamelâtı nakliye ve hesabiyenin. usulü aşarî üzere cereyan 
etmesi mukarrer idüğinden eşyayı menkulenin vezin ve siklet-
leri kilogram ve ahiz veya tediye olunacak ücuratın cins ve 
miktarları dahi frank ve santim itibariledir. 

Madde 9 — Grub namile gönderilen emanat dahil olma
dığı halde kıymet takdir olunan her nevi müraselâtın sikleti 
on beş kilogramı ve grub namile gönderilecek emanatın dahi 
kıymeti on bin frangı tecavüz etmiyecektir. 

Madde 10 — Grub veya kıymet takdir olunan eşyayi 
saireden ahzi ücret muhtariyetle bırakılmış isede kıymet takdir 
edilen mekâtib veya posta denklerinden ücret ahzi kıymet 
takdir edilen mekâtib hakkında bin sekiz yüz yetmiş sekiz 
senesinin bir haziranı tarihile Pariste karargir olan sureti 
tesviye ahkâmına ve posta denkleri hakkında bin sekiz yüz 
seksen senesi teşrinisanisinin üçü tarihile keza Paris te münakid 
mukavelename münderecatına tevfikan mecburidir. 
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Madde 11 — Her bir idare mesajeriye müteallik eşya 
ücuratım kendilerince mer'î olan tarifelere tevfikan veyahut 
idarei osmaniyeye aid nakliyat için Osmanlı ve Bulgaristana 
aid olanlar için dahi Bulgaristan tarifesine tatbikatı ahzeder. 

Madde 12 — Mesajariye müteallik eşyayı mürsili hini tes
limde yirmi beş santim bir ücret itasile. gönderdiği eşyanın 
mürselüı ileyhe teslim edildiğinin tarafına ihbarını talib ve şu 
ücret ahz< den merkeze aid olur. 

Madde 13 — Mesajeri eşyasının her defa irsalâtında birer 
araba kaimesi terfik ve şu kaimeler bir sureti mahsusada 
matbu bulunduğu hale açık teati olunur. Gümrük rüsumuna tâbi 
olan mersulâta gümrükçe muamelâtı muktaziyenın ifası zım
nında bir ihbarname terfik edilecektir. İdareteyni mezkûreteyn 
eşyayı menkuleye terfik edilecek ihbarnamelerin adedi hakkın
da yekdiğerinden ahzi malûmat edeceklerdir. Salifüzzikir ihbar
namelerin bir sureti gayri sahiha veya gayri mükemmelede 
bulunması cihetle posta idareleri bir gûna mesuliyet kabul 
etmez gümrük memurinini iğfal maksadile ihbarnamelerin ademi 
sıhhat veya ademi mükemmeliyetine sebebiyet verenler sakin 
oldukları memleket kanununa tatbikan mücazat olunacaktır. 

Madde 14 — Mersul olduğu mahallin gayrisine gönderilen 
veya merkezi asliye iade kılman mesajeri eşyasından muamelei 
evveliye misillû yeniden bir ücret ahzedilir fakat muamelece bir 
sehivden naşi matlûb olan bir mahalle sevk olunmıyan mekâtib 
ve saire bilâ ücret irsal edilecektir. 

Madde 15 — Mesajariye müteallik emanat vesairenin bilâ 
ücret teatisine yalnız her iki taraf posta idarei merkeziyesinin 
hak ve salâhiyeti vardır. 

Madde 16 — Mesajari eşyasının telef ve ziyai halinde 
kıymeti marufe eyşayi zayianın kıymeti hakikiyesinden fazla 
olduğu posta idaresince isbat edilemedikçe kıymeti hakikiyesi 
üzerine tediye olunur haşarat vukuunda tazminat talebi yalnız 
hasardide olan kısma aiddir. Tazminat alelkaide mürsile ita 
edilir isede mürsilin talebi üzerine mürselünileyhe dahi verilebilir. 

Madde 17 — idareler ahvali atiyeden naşi telef veya haşa
rat vukuunda bir gûna mesuliyet ve tazminat kabul ve ita 
etmezler evvelâ telef ve hasar harekâtı harbiyeden tevellüd ettiği 
ve şu esbabtan naşi posta idaresi bir gûna mesuliyet kabul 
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edemiyeceğini evvelce ilân eylediği saniyen telef ve hasar defi 
uhdei iktidardan hariç esbabı mücbireden ve mesaibi tabiiyeden 
mülevellid olduğu salisen telef veya hasar denklerin ademi 
intizamından veya mürsilin hata ve tekâsülünden tevellüd ettiği 
rabian eşyanın suret ve şeklinde zahirde bir sui emare görüle
mediği hamisen mürselünileyh veya vekili kendisine sureti munta-
zamada ita edilen eşyanın hini teslim ve tesellümünde bir gûna 
mütalea beyan veya serdi mütaleayi vakti ahara talikan bir şartı 
ihtiyatkârî dermeyan etmediği sadisen kıymet takdir olunan erna-
nat mekâtib ve mesajari eşyası hakkında gönderen merkez tara
fından tayin edilen sıkletin ahzeden merkezce dahi muvafık gö
rüldüğü ve şu kıymet takdir edilen eşyanın zarfları üzerinde kesir 
ve teaddiye dair bir gûna alâmet müşahede olunamadığı sabian 
telefat ve haşarat idareteyni mezkûreteynin posta hududu hari
cinde vaki olduğu şu takdirde her iki idare müstedinin menafii 
lehinde icab eden teşebbüsatın meccanen icrasını deruhde eder 
idareteyni mezkûreteyn doğrudan doğruya kendilerine taallûku 
olmıyan zarar ve ziyandan veya bir menfaati gayri mütehak-
kıkadan veyahut meskukât ve emtia fiatınm tenezzül ve tahav-
vülünden mütevllid zarar ve ziyan hakkında bir gûna mes'u'iyet 
kabul etmez. 

Madde 18 — Telef veya hasar vukuunda mürsilin tazminat 
hususunda taleb hakkı teltf veya hasardide olan eşyanın 
postahaneye teslimi tarihinden ajtı ay nihayetine kadardir te
cavüzü takdirinde müstedinin bir gûna tazminat talebine salâ
hiyeti yoktur tazminatı matlûba bir müddeti kalilei mümküne 
zarfında tediye ve istida tarihinden itibaren nihayet bir se
neyi tecavüz ettirilmeksizin tesviye edilecektir bir gûna müta
lea beyan etmeksizin bir mektub ve sair bir nesneyi ahzile 
aksi takdirinde veya icabı halinde daha ileri sevk edemiyen 
idare aksini isbat edemediği takdirde bu babda mes'ulü müsta
kil ve tazminat itasına müstahaktır. 

Madde 19 — idareteyni mezkûreteyn işbu sureti tesviyeye 
tevfikan tarafeynden naklolunacak mesajeri eşyasının her ay 
hesabını rüyet edeceklerdir şu hesablar yol kaimelerile mesa
jeri faturaları üzerindeki işarata tatbikan tanzim ve bunlar dahi 
evrakı müsbite makamına kaim edilerek her üç ayın nihaye
tinden sonra yirmi güne kadar teati edilecek hesabatı umumi-
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ye sırasında beher üç ayda hülâsatan kayid edilecektir. Her 
bir idare tarafından üç ayda bir defa tanzim olunacak hesab-
ların rüyetinden sonra baki kalan deyin üç aylık hesabatı umu-
miyenin vürudu tarihinden itibaren iki ay müddet zarfında eda 
olunacaktır. 

Madde 20 — Maddei sabıkta zikrolunan bakiyei hesab 
tediyatı sikkei halise üzere ve alacaklı olan idarenin bulunduğu 
mahalde icra olunur. 

Madde 21 — Duhulü her iki tarafça gümrük nizamnamesile 
memnu olan eşyanın tarafeynden nakli caiz olmadığı gibi kib
rit ve saire misillû iştiale salih olanlar dahi nakledilmiyecektir. 

Madde 22 — İşbu sureti tesviye ahkâmı teferruatının 
tatbikatı mufassalası hakkında bir talimat tanzim olunacaktır. 

Madde 23 — İşbu sureti tesviye ahkâmının mer'iyeti bir 
sene muteber tutulmak üzere bir müddeti kalilei mümküne ve 
imza tarihinden itibaren nihayet üç ay zarfında mevkii icraya 
vazolunacak ve fakat mefsuhiyeti idareteyni mezkûreteynden 
biri tarafından taleb olunduğu takdirde tarihi feshinden itibaren 
yine üç mah mer'iyülahkâm olacaktır. 

İmza İmza 
Telgraf ve Posta Nazırı Bulgaristan Emareti Telgraf 

ve Pos ta müdürü 
Mehmet izzet İvanof 

.Ne: 10 — Btıloarisıanla münakid posta karar
namesinin sııvert icra iyesi hakkımla 

nizamname 
5, 17 nisan 1884 

{Ceridei Havadisle nesir ve ilâm: 2 ramazan 1301, 13 haziran 1300 
M. 5710, 57111 

1884 senei milâdiyesi 24 mart ve 10 nisan firengî tarihile 
Devleti Aliye jile Bulgaristan emareti posta idareleri beyninde 
akdolunan kararnameye zeyil olmak üzere suveri icraiyesini 
mübeyyin kaleme alman nizamnamedir. 
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Devleti Aliye posta ve telgraf idaresi namına olarak Posta 
ve Telgraf Nazırı Atufetlû Mehmed izzet Efendi Hazretlerile 
Bulgaristan Emareti posta ve telgraf idaresi namına olmak 
üzere idarei mezkûre Müdürü Mösyö tvanof beyninde balâda 
mezkûr kararnamenin yirmi ikinci maddesi ahkâmına tevfikan 
kararnamei mezkûr münderecatının temini icrası zımnında me-
vaddı etiye tahtı karara alınmıştır. 

Madde 1 — Kararnamei mezkûrun ikinci maddesinde tadad 
olunan her nevi posta müraselâtının kapalı çanta derununda 
olarak doğrudan doğruya sureti mübadelesi atide gösterilen 
turuku müteaddide vasıtasile icra olunur. 

Dersaadet — Varna 
— Tatar Pazarcık ve Sofya 

Kızanlık — Gabruve 
Kızan — Osmanpazarı 
Cuma — Dobnice 
Üsküb — Köstendil 
Bergos — Varna 

Atide muharrer olan merakiz yekdiğerlerile kapalı posta 
çantaları mübadele edeceklerdir. 

Derseadet — Varna ile 
„ — Rusçuk ile 
n — Seyyar memuru* marifetile Varna ve Rusçuk 

ile 
— Sofya ile 

Edirne — Sofya ile 
n — Gabruve ile 

— Osman pazarı ile 
Filibe — Sofya ile 

„ — Gabruve ile 
— Osman pazarı ile 

Rumelii şarkiden seyyar memur marifetile Sofya ile 
1 atar pazarcık — Sofya ile 
Kızanlık — Gabruve ile 
Cuma — Dobnice ile 
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Selanik İzmir Berut Derseadet tariklerile Varna ve Rusçuk 
ile katarda bulunan seyyar memur marifetile Varnadan Rus
çuğa kadar mahallere. 

Üsküb — Köstendil ile. 
Bergus — Varna ile. 
Bunlardan başka ileride sair mübadele merakizinin tayin 

ve küşadi idareteyni mezkûreteyn ittifakına menut bulunacaktır. 
Üsküb ile Köstendil ve Cuma ile Dobnice tarikleri işbu tarik
lerden birincisi için mübadele merkezi Iğri Pilânka ve diğerinin 
Cuma kasabası tayin olunmuştur. 

Madde 2 — Posta vapurlarının vürııd ve azimetleri evkatı 
herhalde Rumeli demiryolları posta tatarlarının seyir ve hare
ketleri için muayyen olan evkat ve saatlere tesadüf ettirilmek 
üzere tertib olunacağı gibi evvelki maddede tadad olunan turu-
ku saire postalarının seyir ve hareketleri dahi mümkün mertebe 
memaliki ecnebiyeye mahsus olan postalar eyyam ve hareket
lerine tesadüf ettirilmek üzere tertib edilecektir. Balâda mu
harrer turuku müteaddidenin her birinden postaların miktar 
ve sureti hareketlerini mübeyyin idareteyni mezkûreteyn taraf
larından yekdiğerine bir kıt 'a cetvel teati edileceği gibi işbu 
cetvelde memaliki mütecavirei ecnebiyeye mahsus olan başlıca 
postaların evkatı muayyenesine sureti tesadüfleri kayid ve işaret 
olunacaktır. Postaların seyir ve hareketleri tarafeynin tebligatı 
üzerine tadil ve tebdil olunmak caizdir. Derseadetle Tatarpa-
zarcık tariki postalarının daha ziyade bir süratle teatisi için 
Devleti Aliye idaresi canibinden dikkat olunacaktır. 

Madde 3 — Mevaddı menkule ile emanatı nakdiyenin kat 'ey-
liyeceği mesafelerle alınacak ücurat tarife ccdaveli beynelidare-
teyn mümkün mertebe *n kısa bir müddet içinde tebliğ olun
mak lâzım geldiğinden kararnamenin mevkii icraya vaz'ından 
nihayet kırk gün evvel yekdiğerine tebliği muktazidir. Gerek 
memaliki mahruseden mahreç ve gerek oraya mahsus olan 
beher posta dengi ( koli p o s t a l ı ) üzerine Devleti Aliyeye isa
bet edecek hissei ücret yetmiş beş santim tayin olunmuştur. 
Devleti Aliyeden yalnız imrar edilecek mezkûr denklerin her 
birinden alınacak ücret bin sekiz yüz seksen senei milâdiyesi 
3 teşrinievvel firengî tarihli mukavelenamei umuminin beşinci 
maddesinin birinci fıkrası ahkâmına tevfikan elli santim tayin 
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olunmuş isede mukavelenamei mezkûrun üçüncü maddesinin 
ikinci fıkrasında mukarrer olan.ücreti bahriye ledelicab balâda 
mezkûr elli santim ücrete zam ve ilâve olunacaktır. Bulgaristan 
için tayin olunan ücret her bir posta dengi için kezalik yetmiş 
beş,santimden ibaret olduğu gibi hissei imrariyesi dahi kezalik 
elli sanlim tayin olunmuştur. Beher posta dengi üzerine mahal ve 
mesafesine ve imrar olunacak turuku muhtelifeye göre isabet 
eden mecmuu icuratı cetveli mahsusunda gösteri lecek surete 
tatbikan ahiz ve istifa olunacaktır. 

Madde 4 — Posta denkleri ile emanatı nakdiye ve kıymeti 
mukaddereli mektublar ve mevaddı menkule (mesajeri) ahiz ve 
teatisine mezun olacak posta merkezlerinin bir kı t 'a defteri 
Saltanatı Seniye posta idaresi canibinden tebliğ olunacak ve 
bu suretle muahharen işbu nakliyata mezun olacak posta me-
rakizinin esamisi dahi peyderpey tebliğ kılınacaktır. Kararna
mede münderiç olan her nevi posta müraselâtının muamelâtına 
mezun olmıyan merakize mahsus olup müstesna olarak Devleti 
Aliye postalıanelerinde kabul olunacak bu makule müraselât 
reddolunmıyarak merakizi mezkûreye en yakin olan muntazam 
postahaneye kadar naklolunacak ve oradan ahz ve kabz olun
mak üzere mürselünileyhe ihbar ve ihtar kılınacaktır. 

Madde 5 — İdareteyni mezkûreteyn raerakizine mahsus 
olan veyahut memalikinden imrar edilecek mevaddı menkule 
veya posta denklerinin mürsilleri tarafından zarfları üzerine 
tayini tarik edilmedikçe en aksar tarikten tesyir ve irsali icab 
edecektir. 

Madde 6 — 1880 senei milâdiyesi 3 teşrinisani firengî ta
rihli mukavelenamei umuminin zeyli olan nizamnamenin be
şinci ve altıncı maddeleri ahkâmı idareteyni mezkûreteyn bey
ninde teati olunacak mevaddı menkule ve posta denkleri ve 
kıymet», mukaddereli mekruhların sureti tertib ve şevki mua
melâtında mer'iyülicra ve tatbik olacaktır. Emanatı nakdiye 
hakkında olunacak muamelât idareteyni mezkûreteyn nizamatı 
dahiliyesine tevfikan icra olunacaktır. Mevaddı menkule hakkın
da olunacak muamelât nizama merbut olduğundan emanatı 
nakdiye kezalik bir ilmühaber ile beraber irsal olunarak bunda 

Evvelen mürsilin ismi 
Saniyen mevridi 
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Salisen emanetin nev'i 
Rabian sıkleti 
Hamisen mahreç v e tarihi şevki 
Sadisen mürselünileyhi ismi 
Sabian kıymeti murakkam ve yazı ile muharrer olacağı 

ve icnas akçenin yani altın veya kümüş yegân yegân mezkûr 
ilmühaberde kayid ve işaret olunacaktır. Bundan maada akçe 
emanatı üzerinde mühür mumu ile mürsilin mührü mevcud 
olacağı gibi işbu mührün aynı gerek mürekkeb v e gerek mü
hür mumu ile emanet ilmühaberi üzerine dahi vazolunacaktır. 
Mezkûr İlmühaber kezalik mürsilin imzasile mahreç merkez 
mührünü hâmil olacak ve bu mühür her bir emanette mürsilin 
mührü yanına dahi vazolunacaktır. Kıymeti mukaddereli mek-
tubların sureti tertibi 1878 senei milâdıyesinde akdolunan 
ittihad posta mukavelenamesi ahkâmına tevfikan icra oluna* 
çaktır. Maamafi nizamnamei mezkûrun ikinci maddesi ahkâmınca 
zikroiunan mektublar zarflarının kapanacağı mahalline vaz'ı 
icab eden mühür idareteyn beyninde teati olunacak bu gibi 
mektublarda mürekkeb ile zarfın üst tarafına dahi vazoluna
caktır. 

Madde 7 — Kararnamenin dokuzuncu bendinde mevaddı 
menkule (roesajeri) hakkında en ziyade derecei siklet için tayin 
olunan miktar emanatı nakdiye hakkında cari olamıyacağından 
emanatı mezkûrenin sikieti altın veya sim her ne ise mezkûr 
maddede tayin olunan en nihayet miktarı kıymet ile mütenasib 
olacaktır. 

Madde 8 — Mevaddı menkule mübadelesi için tertib olu
nacak ilmühaberden maada eşyayı mezkûreyi mübeyyin bir 
pusulanın tanzimi icab edip mezkûr pusulada bilcümle eşya 
ve akçe emanatı ilmühaberi icmalen mu kay yed bulunacaktır, 
Mezkûr ilmühaber işbu pusulaya merbut olacağı gibi bu ilmü
haberler iki nüsha olup birisi postaları ahzeden memur tarafın
dan badelimza teslim eden memura ita ve iade olunacaktır. 

Madde 9 Her bir mevaddı menkuleye bir de bîr kıt 'a 
gümrük ilmühaberi merbut olup bunda kararnamenin altıncı 
bendinde tadad olunan izahattan başka nakil olunacak maddenin 
muhtevi olduğu şeyin mevzuu ve kıymetinin miktarı ve top ve 
safî sıkletinin dahi kayid ve işareti mevcud olacaktır. 
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Madde 10 — Postalarda şayed mevaddı menkule bulun
mazsa bile yine balâda mezkûr jurnalin irsali elzem olup şu 
kadar ki mezkûr jurnalda (hiç) işareti tahrir olunacaktır. 

Madde 11 — Mevaddı menkule ile emanatı nakdiye açık 
olarak mübadele kılınacağından yani posta hâmilleri olan me
murlar beyninde bunlar yegân yegân ita ve teslim olunarak 
sekizinci maddede beyan kılındığı üzere zarfları tarafeyn me
murları huzur ve muvacehesinde tetkik olunduktan sonra 
ana göre ahz ve kabz olunacaktır. Teslim ve tesellüm edilen 
müraselâta müteallik olan ilmühaberleri derhal imza edecekler
dir. Pos ta müraselâtının bir veya bir kaç parçaları mefkud ve 
yahut bu suretle bozulmuş olduğu tebeyyün eder ise keyfiyet 
iade ilmühaberlerinde zikr olunacaktır. Bu suretle verilecek 
şerh vukuat jurnalına kaim olacağından bunda iki taraf me
murlarının imzaları mevcud olacağı gibi ana göre işbu nizam
nameye merbut olan numuneye tatbikan muahharen mevrid 
mübadele merkezi tarafından bir kıt 'a tetkik pusulası tanzim olu
narak muamelâtı daimede bulunduğu diğer memleket mübadele 
merkezine irsal olunacaktır. Ledelicab keyfiyet merkezi mezkûre 
telgrafla dahi iş 'ar ve tebliğ olunabilecektir. 

Madde 12 — Pos ta ilmühaberileri yazılarında nizamen hiç 
bir kazıntı ve çizik caiz olmayıp satırlar üzerine ilâve oluna
cak yazılar ile kenarda bulunacak ilâve ve yahut çizilmiş bir 
kelime üzerine yazılacak diğer bir kelime ayrıca bir yere top
lanılıp mahsusan ve tekraren imza olunacaktır. Mevaddı menkule 
ilmühaberlerinin havi olduğu yazılarca bazı sehviyat ve yahut 
bir nizamsızlık mevridince görülecek olur ise bunları mübeyyin 
bir kıt 'a tashih jurnali tanzim olunacaktır. 

Madde 13 — Tarafeyn posta memurları marifetile me
vaddı menkule ahvaline dair icra olunacak tetkikat eşyayı mez
kûre üzerine mevzu bulunan mühürler ile ilmühaberlerinde 
mevcud olan mühürlerin tatbikinden ve sıkletlerinin tahkikinden 
ibaret olacağı gibi idareteyni mezkûreteyn merakizine teslim 
olunan posta müraselâtının ancak sureti zahire ve bendiyesin-
den başlıca mes'ul tutulabileceklerdir. 

Madde 14 —- Pos taya teslim olunacak her nevi pos ta 
denkleri usulü veçhile bend olunmamış olduğu halde red olu
nacaktır. 

T. I C. 5 F. 4 
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Esnayı rahta posta emanatı bencilerinde bir gûna bozuk
luk zuhur edecek olur ise vasıta merkezleri icabı takdirinde 
muhteviyat ve sikletlerini bittetkik bendlerini temin ve tecdid 
eyledikten sonra kendi mühürlerile dahi mühürliyecekler ve 
vukuu hali bir jurnala rabtederek bu jurnalin müteallik olduğu 
emanetin ilmühaberlerine dahi işaret olunacaktır. 

Madde 15 — Mevaddı menkule derununda mektub veya 
muhtıra veya muhaberata müteallik yazılar ithali kaf iyen 
memnudur. 

Madde 16 — Postaya teslim olunacak bir emanetin sahibi 
tarafından geri alınabilmek hususunda tarafeyn nizamatı dahi
liyesi düsturülamel olup bu babda mevaddı menkulenin iadesi 
için sahihleri tarafından vuku bulacak istida üzerine icabı icra 
olunacaktır, ladesi taleb olunan posta emaneti şayed yola çı
karılmış ise sahibi tahriren bir istida takdim etmek mecburi
yetinde olup bunda bir gûna şek ve iştibaha meydan kalma
mak üzere istidasını etrafile izah edecektir. Mürsil işbu istida
sının telgraf veya posta ile irsaline muhtar bulunmuş ise de 
her halde mezkûr istida mahreç postahane marifetile tanzim 
olunarak bunun her bir masrafı mürsile aid olacağı gibi bu 
babda olunan istida zirini de imza edecektir. Bu suretle yoldan 
çevrilip sahibine iade olunacak posta emanatı üzerine mürsil-
den emanetin ücreti peşinen verilmiş ise yalnız iade ücreti 
ahzolunacak ve aksi halinde gerek sevk ve gerek iade ücreti 
mürsilden istihsal olunacaktır. 

Madde 17 — Her nevi mevaddı menkulenin mürselünileyhi 
tebdili ikametgâh ettikçe gittiği mahalle be tekrar sevk olunmasını 
taleb etmeğe hak ve salâhiyeti olacaktır. Mürsilin dahi bu gibi 
talebe hakkı olacak ise de bunun ancak emanetin mahreci olan 
merakız vasıtasile tebliği caiz olup ahar suretle mesmu olmı-
yacaktır. Bu makule müstediyat her halde tahriren icra olu
nur. Tekraren sevk olunacak mevaddı menkule üzerine kat ede
cekleri yeni mesafeye göre icab eden ücreti dahi ilâveten baş
kaca istihsal olunur. 

Madde 18 — Öcuratı peşinen ita olunmamış olan mevaddı 
menkuleden mevridinde yalnız mahrecinde itası lâzımgelen 
miktar ücret ahz ve istifa olunacaktır. Yani Bulgaristana isabet 
eden ücret bu suretle Devletialiye tarafından ve Devletialiyeye 
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isabet eden ücret Bulgaristan idaresi tarafından ahz ve kabz 
olunacaktır. Ücreti peşinen tediye olunmamış olan numune 
eşyası üzerine bir gûna fazlai ücret ahz ve istifası caiz olmı-
yacaktır. 

Madde 19 — Mevaddı menkule mahrecinde ahz olunan 
veya mevridinde alınacak olan ücurat miktarı her halde 
ilmühaber ve jurnalde kayid ve işaret olunacaktır. 

Madde 20 — Evvelâ mürselünileyh tarafından red olunan 
saniyen altı ay müddet zarfında mürselünileyhi bulunamamış sali
sen sahibi aramak üzere postahanelerde tevkif işaretile gelip 
kezalik altı ay müddetle aranmamış olan ve rabian kararname
nin yirmi dördüncü maddesinde tayin ve tarif olunan mevaddı 
menkule iptal olunacaktır. Mürselünileyh tarafından berveçhi mu
harrer red ve ademi kabul vukuunda mevrid merkezi keyfiyeti 
mahreç merkezine bildirecek ve mahreç merkez dahi keyfiyeti 
emanetin mürsiline tebliğ ederek red olunmuş olan emanet 
hakkında neveçhile muamele olunacağı ondört gün müddetle 
yedi ihtiyarında bulunduğunu dahi tebliğ edecektir. Ancak müd
deti mezkûre inkızasından evvel mürsil tarafından bu hususta 
bir gûna cevab zuhur etmiyecek olur ise bu misillû red olun
muş emanat mahreç merkezine iade olunarak ücreti ledelicab 
sevk ücreti dahi mürsilinden ahz ve istihsal olunacaktır. Mür-
selünileyhimi bulunamıyacak olan mevaddı menkule iptalinden 
evvel mevrid merkezi tarafından mahreç merkezinden mahalli 
tesliminin daha muvazzah bir suretle gösterilmesi taleb oluna
caktır. Şayed böyle bir izahatı matlûbe ve kâfiyeye destres 
olunamaz ve yahut mürsilinin kendisine iadesini muhalefet ey 
lediği beyan olunacak olur ise emanatı mezkûrenin iptali caiz 
olacaktır. Postahaneden üç ay müddetle aranılmamış olan ema-
natm mürsillerine mahreç postahane marifetile keyfiyet ihtar 
olunarak reylerine müracaat olunacaktır. Gerek bu suretle ve 
gerek esbabı saireden dolayı iadesi lâzımgelen emanatm gerek 
iade ücreti ve gerek icabı takdirinde evvelki sevk ücreti ema
natı mezkûre mürsilleri tarafından istihsal olunacaktır. Emanatm 
iade esbabı gerek emanatı mezkûre üzerinde isim ve mahallini 
mübeyyin yazıları tarafında ve gerek müteallik olan jurnahnda 
kayid ve işaret olunmuş bulunacaktır. 
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Madde 21 — Kararnamenin dördüncü maddesinde zikro-
lunan tanzimi hesabat numune defterleri işbu nizamnameye 
merbut bulunmuştur. 

Madde 22 — İşbu nizamnamede münderic olan ahkâmı 
muamelât icabına göre her vakit ve zamanda tarafeyn ittifakile 
tadil olunabilecektir. 

Madde 23 — İşbu nizamname kararnamenin mevkii icraya 
vaz'ı tarihinden bilitibar mevkii icraya konulup kararname 
mer'iyeti devam ettikçe bu dahi mer'iyülicra olmak şartile iki 
nüsha olarak tanzim ve teati olunmuştur. 

Na: 11 — Saltanatı Seniyei Osmaniye ve Devleti 
Aliyei Iraniye beyninde aUdoluııan posta 

mukavelenamesi 

Saltanatı Seniyei Osmaniye Umum Pos ta ve Telgraf Nazırı 
atufetlû Mehmed İzzet Eefendi Hazretleri ile İran Sefiri Kebiri 
Meclisi Vüzera azasından veziri derbar Devletlû Mareşal mu-
inülmülk Muhsin Han Hazretleri meyanesinde Devleti Âliyei 
Matbuaları Canibi Âlisinden alelûsul haiz oldukları mezuniyet 
hasebile karargir olan mevad berveçhizir beyan olunur. 

Madde 1 — Memaliki mahrusai Şahane ile Memaliki Irani-
y e beyninde Bayazıt ve Huy tariklerile doğrudan doğruya bir 
Pos t a tesis olunacaktır. 

Madde 2 — Pos ta çantaları Bayazıttaki Osmanlı Postaha-
nesinde mübadele olunacağından İran tatarı mahalli mezkûre 
kadar gitmeğe mecbur olacaktır. Tatarların azimet ve gerek 
avdet ederken hududa kadar yanma zaptiyeler terfik olunacaktır. 

İmza 
Pasta ve Telgraf Nazırı 

Mehmed İzzet 

İmza 
Bulgaristan Emareti Posta 

ve Telgraf müdürü 
İvanof 

4 Mayıs 1884 
8 Receb 1301, 22 nisan 1884 
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Madde 3 — Postanın tarafeyn hududuna kadar naklinden 
dolayı vukubulacak masarif Deyleteyni müteakideyn canibinden 
kendilerine aid hisse nisbetinde tesviye olunacaktır. 

Madde 4 — Pos ta hizmeti ileride daha ziyade tevessü et
tiği halde miktarı irsalât bilittifak tezyid olanmak şartile pos ta 
çantaları şimdilik tarafeynden haftada b ir k e r r e irsal olunacaktır. 

Madde 5 — Umum posta mukavelenamesile bunun tefer
ruat ve tertibatına müteallik nizamnamenin bilcümle ahkâmı 
berveçhi muharrer Bayazıt ve Huy tar ik ler i le vuku bulacak 
posta müraselâtı hakkında dahi cari o l a c a k t ı r . 

Madde 6 — Devleteyni müteakideyn posta idareleri işbu 
posta hizmetinden bilistifade tarafeyn memaliki beyninde altın 
meskukâtı havi surralar teati edebilecekler ve bunların ahiz ve 
şevkine mezun olan postahanelerin esamisini yekdiğerine tebliğ 
edeceklerdir. 

Madde 7 — Surraların irsali için istifa olunacak resim Me
maliki Şahanede beher on gram veyahut on gram küsurati 
için altın olarak üç kuruş ve Memaliki îraniyede üç Abbas î 
ve on iki şahiye tayin edilmiştir. 

Madde 8 — Altın meskukâtı havi surraların sikleti her halde 
bin gramı tecavüz etmiyecaktir. 

Madde 9 — Surralar mahrecindeki postahane marifetile bağ
lanılacak ve kurşun ile güzelce kapatıldıktan sonra üzeri mez
kûr postahanenin mührü resmisi ve.mürsilinin mührü zatisile 
temhir edilecektir. Surraların derecei sikletine göre resim istifa 
kılınacaktır. 

Madde 10 — Bayazıt ve Huy postaneleri surraların mikta-
rile her birinin sıkletini ve mürsil ile mürselünileyhin isimlerini 
ve işbu surraların mahreç ve mevridini nâtık olarak türkî ve Fa
risî lisanları üzere muharrer ihbar varakasını muntazaman yek
diğerine tebliğ edeceklerdir. Mahreçteki postahaneler her surra 
için işbu ihbar varakasına bir makbuz senedi dahi raptetmeğe 
mecbur olup mezkûr makbuz senedleri mürselünileyh canibinden 
imza olunduktan sonra kendilerine iade kılınacaktır. 

Madde 11 — Mekâtib surralarile eşyayi saireden istifa olu
nacak rüsumun hasılatı mekâtib ve eşyayi gönderen posta ida
resine kamilen aid olacaktır. 
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Madde 12 — Usul ve nizamı veçhile ısbat olunacak esba
bı mücbire müstesna olmak üzere bir surranın zayi olduğu tak
dirde mursılın mahreçteki postahaneye teslim eylediği meblağa 
muadil tazminat talebine hakkı olacaktır Esbabı mucbıreden 
murad evvelâ postahanenın muhterık olması saniyen muharebe 
veya ihtilali dahilî veyahut tenkil ve teskini hükümeti mahallı-
yede mevcud olan kuvveı zabıtadan daha ziyade bir kuvvete 
muhtaç olan sair her turlu harekât vukubulması salisen defi 
nakabıl afatı semavıyeden munbaıs kazalar zuhura gelmesidir 

Madde 13 — Zayi olan surralar hakkındaki mustedıyat sur-
raların postahaneye tesliminden itibaren dokuz ay zarfında 
dermeyan olunmak iktiza edip bu müddetin hitamında musted-
ıyatı vakıa asla nazarı itibara alınmıyacaktır On ikinci madde 
ahkâmınca itası lâzımgelen tazminat altı ay vadeli bir bono 
ile mursıle veyahut anın talebi üzerine murselunıleyhe tediye 
edilecektir 

Madde 14 — Miktarı malûm veya gayrı malûm emanetlerin 
teatisi hakkında Devleteynı muteakıdeyn posta idareleri beynin
de ileride itilâf hasıl olacaktır 

Madde 15 — Hankın ile Kermanşah beyninde elhaletuhazıhı 
mevcud olan posta hizmeti ipka olunacaktır 

Madde 16 — İşbu mukavelename Devleteynı muteakıdeyn 
canibinden tasdik olunduğu tarihten itibaren uç ay sonra mevkii 
icraya vazolunarak hukmu beş sene müddet carı ve muteber 
tutulacak ve müddeti mezkûre ınkızasından altı ay evvel tara
feyni muakıdeynden bırmın taleb ve teklifi ile tadıl ve tecdıd 
veya külliyen fesih olunabilecektir 

Maddei munzamma — Umum postalar hakkındaki muka
velenamenin dördüncü maddesi mucibince Devleti aliye posta 
idaresine aid olan transit rüsumu teferruata müteallik nizam
namede beyan olunan hesabatın Tahran Sefareti Sen iyesi ma
rifetile tanziminden sonra tesviye olunacaktır 

Derseadet 

Fı 8 Receb 1301 ve nisan 22 
mayı* 4 

1884 

İmza 
Mehmet tzzet 

İmza 
Muhsin 
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Na: 12 — Dersaadet - Bozcaada - Selanik - Linini 
Telgraf kabloları imtiyaz mukavelenamesi 

// Receb 1301, 25 Nisan 1300 

Posta ve Telgraf Nazırı Saadetlû İzzet Efendi Hazretlerile 
Londrada mukim ( Estern ) nam telgraf kumpanyası 

murahhası vekilleri Mösyö Bini ve acentesi Jorj 
Serpos Efendi meyanelerinde bilittifak 

akdolunan mukavelename 

Madde 1 — Esamisi atide muharrer olan nıkat ve mahali 
malûme arasında tahtelbahir telgraf kabloları vaz ve tahdid 
etmek ve bunları işletmek üzere saltanatı seniye canibi âlisin
den Londrada mukim "Estren„ telgraf kumpanyasına elli sene 
müddetle imtiyaz ita buyurulmuştur. 

Mezkûr kablolar evvelâ Dersaadetten Bozcaadaya saniyen 
Bozcaadadan Selâniğe kadar temdit olunacaktır ancak Der
saadetten Bozcaadaya kadar olan birinci kısım kablonun 
Kalei Sultaniye Boğazının bir veyahut bir kaç mevkiinde ka
raya uğratılması kumpanyanın yedi ihtiyarında olduğu gibi 
Bozcaadadan Selâniğe temdid olunacak kablonun her bir ma
sarifi yine kendisine aid olmak üzere Limni ceziresine uğratı
lacak ve cezirei mezkûrede küşad olunacak telgrafhane muhabere 
memuru saltanatı seniye canibinden tayin olunup fakat kum
panyaya muhaberatı gayri resmiyeden her kelimede kırk para 
ücret verilecektir. 

Madde 2 — Hükümeti seniyenin Dersaadetle Bozcaada 
Selanik kablolarından mürur edecek Avrupaya mahsus bilcümle 
resmî telgrafnamelerinden kabloya aid ücretin nısfını istifa ve 
dahilî resmî telgrafnamelerin birbiri üzerine şehriye otuz bin 
kelimesi meccanen keşidesine kumpanya tarafından taahhüd 
olunur. 

İşbu hattı bahrî vasıtasile cereyan eden muhaberatı resmiyei 
dahiliye her üç ayda bir hesab olunarak sene nihayetinde 
mecmuu kaç kelimeye baliğ olur ise şehriye otuz bin kelimenin 
bir seneliği olan üçyüz altmış bin kelimeden ziyade zuhur eden 
fazla kelimat için kumpanyaya nısıf ücret ita olunacaktır ve 
bundan başka gerek telgraf idaresinin ve gerek kumpanyanın 
umuru telgrafiyeye dair olan telgrafnameleri meccanen teati 
olunacaktır. 
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Madde 3 — Mezkûr kablolar bahri sefid cezireleri arasında 
kumpanya tarafından akdemce vazedilmiş olan kablolara muta
bık olup birincisi sevahile karib ve ikincisi az derin sulara ve 
üçüncüsü gayet derin sulara ilka olunacak ve üç nevi model üzere 
olacaktır ve tecrid mukavemeti beher mili bahride "Mekom„ 
tabir olunan esas hesab lâakal bin dereceden ibaret olacağı 
gibi istidadı nakilesi dahi kezalik beher milde "Om„ tabir olunan 
esas hesabın on iki derecesini tecavüz etmiyecektir ve bununla 
beraber elektrik mevcudu Mikrofarad tabir olunan esas hesab 
üç öşrü olarak derecatı mezkûr kabloların vaz'ı akibinde bilmu-
ayene tecrübe ve hesab olunacaktır. 

Madde 4 — Hükümeti Seniye kendi masrafile olarak Kum-
kaleye kadar olan hattı berrinin Kumpanyanın Beşikede vaki 
olan merkezine kadar temdidini taahhüd eder. 

Madde 5 — Dersaadetten Bozcaada tarikile Selâniğe ka
dar temdid olunacak kabloya isabet edecek hissei ücurat altı 
frank tayin olunarak meblâğı mezkûr Hükümeti Seniye ile kum
panya arasında münasefeten taksim olunacaktır. Ancak gerek 
dahilî ve gerek Avrupa telgrafnameleri için aid olacak hissei 
ücuratın miktar ve kemiyeti ile sureti taksimi ileride tarafeyn 
ittifakile tayin ve tahsis olunacaktır. 

Madde 6 — İşbu mukavelenamenin tarihi tasdıkından itiba
ren esbabı mücbire müstesna olmak üzere nihayet üç mah 
müddet zarfında marüzzikir kablolar vaz ve temdid ile muhabe
reye mübaşeret olunacak ve bu müddet zarfında ikmali ameli
yat ile muhaberata başlanılmadığı takdirde imtiyaz münfesih 
addolacaktır. 

Madde 7 — Dersaadet Kaleisultaniye Bozcaada Beşike S e -
lânikte kablonun karaya ihraç olunacağı nıkat ve mevakide ve 
Selanik Kaleisultaniye Bozcaada ve Beşikede Kumpanyanın 
lüzum göreceği mahallerde kendisine mahsus telgraf merkezleri 
ihdasına hak ve salâhiyeti olup merakizi mezkûreye gerek mu
haberatı Türkiye ve gerek elsinei ecnebiye muhaberatında 
istihdam olunacak memurin kumpanya tarafından intihab olu
narak kumpanyadan maaş alacaklar işe de Hükümeti Seniye 
canibinden salifüzzikir merkezlerin her birisinde muhaberatın 
emri teatisine nezaret etmek üzere memur bulundurmağa Dev
letin her vakit hakkı vardır ve Dersaadetle Selanik Kablosu 
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üzerinde olan merakizde ve Hükümeti Seniyenin elyevm tel
graf merkezleri bulunduğu sair mahallerde dahi telgrafnamelerin 
ahzile ücuratmın istifası ve mevrud telgrafnamelerin mahallerine 
itası Telgraf Nezareti memurları vasıtasile icra olunacaktır. Mezkûr 
kablolar vaz ve temdid olunup muhaberata başlanıldıkta Telgraf 
Nezareti tarafından Kumpanyanın açacağı merkezlere teatii 
mekâtibe mahsus şeraitin icrasına nezaret etmek üzere birer 
memur tayin olunacaktır. Muhaberatı gayri resmiyenin muha
sebelerini vermek şartile Devleti aliye tensib eylediği vakit 
kumpanyanın tellerini kendi memurları marifetile idare edecek
tir ve bu halde hasılatı vakıanın hesabını görmek ve istimal 
olunan kuvvei elektirikiyenin cereyanını tetkik eylemek için 
kumpanyanın bir memur bulundurmağa hakkı olacaktır. 

Madde 8 — Kumpanyanın işbu mukavelename mucibince 
temdid edeceği kablonun muhafaza ve tamiri kumpanyaya 
aiddir. 

Madde 9 — Kabloların sahile ihaç olunacak mevakii ve Kum
panyanın yedinci madde mucibince ihdas edeceği merkezler Hü
kümeti Seniye ve Kumpanyanın ittifakile intihab ve tayin olu
nacağından yedinde müstakil bir kıt 'a fermanı âliyi hâmil olan 
bir memuru mahsus tayinile kabloların vaz'ı ve hututu berriyenin 
inşası ve kablonun mahreçlerinde lâzım gelen kulübelerin imali 
hususlarında mahalleri hükümetleri tarafından muaveneti lâzıme 
ve mümküne istida ve istihsal olunacağı gibi mezkûr kablolar 
şuabatı muhtelifesinin matlûb veçhile işlediği memuru mumaileyh 
marifetile tecrübe ve tahkik olunacaktır. 

Madde 10 — İşbu mukavelenamede münderic olan kablo
lar muhaberata kâfi olmadığı halde kumpanya bunların kabili
yeti nâkilesini ve ledelicab tellerin miktar ve adedini tezyid 
edecektir. 

Madde 11 — Birinci maddede tadad ve beyan olunan kab
lo aksamından birisinde muhaberat tatil olunur ise kumpanya 
altı mah zarfında o kısmı tamire mecbur olacak ve ancak şi-
kest olan kablonun tamiri için müceddeden kablo parçalarının 
eklenmesi iktiza ettiği takdirde balâda beyan olunan altı mah 
müddet on iki maha temdid olunacak ve bu müddetin inkıza-
sında dahi muhaberat icra olunmadığı halde tatil olan kısım 
bir gûna tazminat verilmeksizin saltanatı seniyenin malı ola
caktır. 
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Madde 12 — Kabloların temdidi ve telgraf merkezlerinin 
ihdası ve işbu mukavelename ahkâmı veçhile kumpanya tara
fından işletilmesi için celbi iktiza edecek edevat kumpanya 
tarafından tanzim olunup Telgraf Nezaretince tasdik kılınacak 
defter mucibince bir defaya mahsus olmak üzere gümrük res
minden muaf tutulacaktır. 

Madde 13 — İşbu mukavelename ile bin sekiz yüz yetmiş 
senei milâdiyesi teşrinievvelinin yirmi sekizinde münakid olan 
diğer mukavelenamede zikir ve beyan olunan nıkat ve mahal
lerden gerek memaliki mahrusa denizleri dahilinde kâin iki mev
kiin iltisakı ve gerek memaliki mahrusa sularında kâin bir mevkiin 
memaliki ecnebiye sularında bulunan diğer bir mevkia raptı için 
diğer bir kumpanyaya imtiyaz vermeğe Hükümeti Seniyenin hakkı 
muhafaza olunup ancak imtiyazın ihalesinden evvel işbu diğer 
kumpanyanın teklifatı ile hututu cedideyi kangi şerait üzere ihda
sına razı olduğu "Estern„ telgraf kumpanyasına Hükümeti Seniye 
canibinden tahriren iş 'ar olunacak ve vaki olan teklifatın kabul 
ve ademi kabulü için „Estern„ kumpanyasına iki av müddet 
verilerek şayed mezkûr kumpanya teklifatı mezkûreyi kabul 
edecek olur ise şeraiti mütesaviye ile diğer kumpanyaya mü
reccah tutulacaktır. 

Madde 14 — Kumpanya kabloları vasıtasile teati olunacak 
muhaberat hakkında Petresburgda tadil olunmuş Paris telgraf 
muahedesile zeyli olan nizamnamenin ve bundan böyle devlet
lerle akdolunacak^muahedatı telgrafiye ahkâmına tevfikı hareket 
olunması kumpanya tarafından taahhüd olunduğu misillû muha
sebatın tanzim ve mübadelesi dahi mezkûr muahede ahkâmına 
tevfikan icra olunacaktır. 

Madde 15 — Kumpanya Devletialiyede düsturülamel olan 
kavanin ve nizamatı hazıra ve müstakbele ahkâmına tâbi 
olacaktır. 

Madde 16 — Kumpanyanın yedi ihtiyarında olmıyan bazı 
esbabı mücbireden dolayı kablonun Kaleisultaniyede karaya 
uğratılacak mahal ile Bozcaada beyninde kablonun ilka ve 
temdidi na kabil olacak Olur ise Dersaadetle Selanik muhabe
resinin ihdas ve küşadı için Kaleyi Sultaniye boğazı mevkiin
den kumpanyanın Beşikede kâin merkezine kadar bir aded 
berrî telin telgraf idaresi tarafından muvakkaten kumpanyaya 
terk ve tahsisi taahhüd olunur. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



59 

Madde 17 — İşbu mukavelenamede münderiç olan şerait 
ve ahkâmın suveri icraiyesinden dolayı Telgraf .Nezaretile kum
panya meyanında zuhur edebilecek ihtilâfat hakem sıfatile 
Şûrayı Devlette kaf iyen hal ve faslolunacaktır. 

Madde 18 — Hükümeti Seniye Beşikeden Bozcaadaya 
ve Bozcaadadan Sakıza ve Giridden Sakıza kadar temdid olunup 
elyevm mevcud bulunan hututu bahriyeyi kabul ve tasdik eder. 

Madde 19 — Telgraf Nezaretile "Estern„ Telgraf Kumpan
yası beyninde bin sekiz yüz yetmiş sekiz senei milâdiyesi şu
batının sekizinde akdolunan mukavele ahkâmınca yirmi iki bin 
İngiliz lirası verilmek üzere Kaleisultaniyeden Karaağaç iske
lesine temdidi mukarrer olan hattı bahrinin vazına lüzum kal
madığından bu hattın mebdei olarak Kartal ile Kemer beynin
de vazolunup elyevm mevcud bulunan kablo işbu mukavelena
menin birinci maddesi mucibince Kumpanyaya iade olunaca
ğından mezkûr kablo için Telgraf Nezareti canibinden bermu-
cibi mukavele kumpanyaya alelhesab olarak verilmiş olan sekiz 
bin ingiliz lirası Nezareti mezkûre ile Kumpanya beyninde ka
rarlaştırılacak surette "Es tem* Kumpanyasından istirdat olu
nacaktır. 

Madde 20 — Kumpanya tarafından işbu mukavelename 
hilâfında bir gûna hal ve harekât vukuunda imtiyaz külliyen 
fesholunacaktır. 

Madde 21 — Müddeti imtiyaziyenin hitamında kumpanya 
telleri işliyecek halde ve küşad edeceği merkezleri dahi kâffei 
eşya ve edevatile birlikte olarak bilâ bedel canibi saltanatı 
seniyeye terk ve teslim edecektir. 
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Xe: 1 3 — Tahriri hitam bulan mahallerde Hazine 
hesabına alınan rüsumu ihtisabiyenin ilgası ve 

panayır ve pazar mahallerinde füruht olunan 
Sünger ve Sülük ile bazı hayvan 
derilerinden rüsumu muayyene-

niıı istifası hakkında iradei 
seııiye>i nıııbellig tezkerei 

samie 

17 şaban 1301, 30 mayın 1300 

Şûrayı Devlet Dahiliye dairesinin mazbatası 

Tensikatı tahririye altına alınan mahallerde ihtisab vesaire 
gibi bazı rüsumatın ilgası tabii olduğu halde bazı mahallerce 
alınmakta olduğundan tahriri icra olunan mahallerde ihtisab 
ve saire gibi rüsumatın ilgası hakkında Maliye Nezaretinden 
vaki olan iş 'ar üzerine bir karar ittihaz olunmak üzere tahriri 
icra kılınan mahallerin kangılarında rüsumu ihtisabiye alınmakta 
ve bunun hasılatı seneviyesi ne miktara baliğ olmakta idiğü 
nezareti m'işarileyhadan istifsar olunarak alınan cevab ile bu 
hususa müteallik altı kıt 'a tezkere tevarihi muhtelifede Dahiliye 
dairesine ita olunmağla kıraat olundu. 

Nezareti müşarileyhanın iş'aratmda Edirne, Hüdavendigâr, 
Sivas, Manastır, Suriye, Kosva, Kastamonu, Konya, Selanik, 
Yanya Vilâyetleri Serfiçe ve Kudüs Mutasarrıflıkları ve İzmir 
Sancağı dahilinde Hazine hesabına istifa olunur ihtisab rüsumu 
olmadığı ve Diyarbekir Van Vilâyetlerinin bu kere tahriri 
hitam bulduğu cihetle lağvı mukarrer idiğü ve Adanada balık 
saydiyesinden ve Sakızda saydi mahî ve sünger ve otlak rüsu
mundan başka Hazine hesabına istifa olunur rüsum olmadığı 
ve Erzurum Vilâyeti dahilinde tahriri icra kılınan mahallerde 
Hazine hesabına ihale olunmakta olan rüsumat ihtisab ve kantar 
ve kile ve kışlâkiyeden ve doksan yedi senesi hasılâtıda otuz 
altı bin on üç kuruştan ibaret olduğu ve Ankara Vilâyetinde 
Hazine hesabına ihale olunan kereste ve balık rüsumlarından 
başka rüsumat olmadığı ve Karesi Vilâyeti dahilinde Balıkesiri 
sancağınca yalnız nahiyelerde hayvan rüsumatı Hazine hesabına 
ihale ve idare olunup doksan yedi senesi bedelâtı maktuasile 
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emanet hasılatı elli altı bin dörtyüz ve Biga Sancağınca Hazine 
hesabına ihale olunan hayvan ve zebhiye ve kile ve kantar 
rüsumatının senei merkuma bedelâtı otuz sekiz bin kırk beş 
kuruştan ibaret idiğü ve Trabzon Vilâyetinde ihtisab rüsumu 
devairi belediyesi henüz teşekkül etmiyen nevahide alınmakta 
olan hayvan, kantar, kile, zephiye, yaylak somaki taş ocağı, 
kapan, dekik ve kârgir iskele namlarile sekiz nevi olup doksan 
yedi senesi bedelâtı doksan beş bin üçyüz altmış iki ve ema
neten idare olunanların hasılatı altı bin yüz doksan kuruş 
idiğü ve Mamuretülâziz Vilâyeti dahilinde Malatya -Sancağına 
yirmibir kalem eşyadan kuruşta bir para ihtisab resmi Hazine 
namına beher sene ihale olunduğu misillû doksan dokuz senesine 
mahsuben dahi on sekiz bin iki yüz kuruş bedel ile mültezime 
ihale olunup ancak yirmi bir kalem eşyadan sülük füruhtu 
Resmî Zabıtai Saydiye Nizamnamesine tevfiki muamele olun
mak lâzımgelerek kusur yirmi kalem eşyadan alınan resimler 
esasen lâğvi iktiza eden rüsumattan bulunduğu ve Erzincan 
Sancağı dahilinde Refia Kasabasında füruht olunan hayvanattan 
ve saireden alınmakta idiğü cihetle böyle Hazine namına alınan 
ihtisab ve saire resminin bin üçyüz senesi martından itibaren 
ilgası lüzumu gösterilmiştir. 

Tahriri icra kılınan mahallerde ihtisab ve saire gibi bazı 
rüsumatın ilgası umuru tabiiyeden bulunmuş ve ekseri vi
lâyette lâğvedilmiş iken bazı mahallerde el 'an alınmakta olduğu 
anlaşılıp bu ise muvafıkı madelet görülememiş olduğundan ve 
Malatya Sancağınca istihsal olunan bakır rüsumunun dahi dok
san sekiz senesinden itibaren lâğvi hakkında '29 cemaziyelev-
vel sene 9 9 tarihinde takdim kılınan mazbata mucibince icabı 
icra kılındığı ve Mamuretülâziz Vilâyetince alınan riştei penbe 
rüsumunun doksan beş senesinden muteber olmak üzere b a 
iradei aliye lâğvedildiği anlaşıldığına binaen tahriri hitam bulu
nan mahallerde Hazine hesabına alınan rüsumu ihtisabiyenin 
bin üçyüz senesi martından itibaren ilgası ve saydiye nizamna
mesinin mevaddı mahsusasında muharrer olduğu veçhile sayd-
olunan sünger ve sülükler ile samur ve tilki ve sincab ve sansar ve 
zerdova ve kastor gibi derilerinden intifa olunan hayvanat derile
rinin panayır ve çarşı ve pazar mahallerinde füruhtunda kıymeti 
rayicesinden tayin olunan resmin ifası hususunun tamimen vi-
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lâyata ve müstakilleri idare olunan mutasarrıflara iş'arının Da
hiliye Nezareti Celilesine ve Hazinece ifayi muktezasmın Maliye 
Nezaretine havalesi tezekkür kılındı. Emrüferman hazreti men-
lehülemrindir. 

37 numara ve 7 temmuz sene 300 tarihli 
tezkerei samiye sureti 

Tensikatı tahririye icra olunan mahallerde ihtisab resmi 
vesaire gibi bazı rüsumatın ilgası hakkında nezareti celilelerin-
den vuku bulan iş'ar üzerine cereyan eden tetkikat ve müzakeratı 
havi Şurayı Devlet Dahiliye dairesinden ita olunan mazbatanın 
irsal kılınan sureti mütaleasından müsteban olacağı veçhile 
zikrolunan ihtisab resmi ve saire misillû rüsumatın ilgası tabii 
bulunmuş ve ekseri vilâyatta lâğvedilmiş iken bazı mahallerde 
el 'an alınmakta olup bu ise madeleti seniyeye muvafık olma
dığından tahriri hitam bulan mahallerde Hazine hesabına alı
nan rüsumu ihtisabiyenin bin üçyüz senesi martından itibaren 
ilgası ve saydiye nizamnamei mahsusunda muharrer olduğu 
üzere saydolunan sünger ve sülükler ile samur ve tilki ve san
sar ve sincab ve zerdova ve kastor gibi derilerinden intifa 
olunan hayvanat derilerinin panayır ve çarşı ve pazar mahal
lerinde füruhtunda kıymeti rayicesinden tayin olunan resmin 
ifası hususunun tamimen vilâyat ile müstakillen idare olunan 
mutasarrıflıklara iş 'an hususunun Dahiliye Nezareti Celilesine 
ve Hazinece ifası muktezasmın dahi Nezareti Celilelerine ha
valesi tezekkür kılınmış ve bilistizan iradei seniyei cenabı 
padişahı dahi ol merkezde müteallik buyrularak Nezareti mü-
şarileyhaya iş 'an keyfiyet olunmuş olmakla Hazinece dahi 
icabının icrasına himmet buyrulması siyakında tezkerei sena-
veri terkim kıtındı. 
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Xs: 1 4 — Selanik Vilâyetinde «Karasu» bataklık
larının tathiri hakkında imtiyaz mukavele 

ve şartnamesi 

M U K A V E L E N A M E 

Bir taraftan Devletialiye namına hareket eden Nafıa 
Nazırı ile diğer taraftan tebaai Devletialiyeden ve Siroz 
hanedanından Hacı Tahir Bey beyninde mevaddı atiye 
kararlaştırılmıştır; 

Madde 1 — Selanik Vilâyeti dahilinde kâin Siroz Sancağında 
vaki Takyanos gölü ayaklığında bulunan dalyanların ve Karasu 
bataklıklarının tathir ve tanzifile kabili zer bir hale ifrağı zım
nında lâzımgelen ameliyatın icrası şeraiti atiyeye tevfikan tarafı 
Devletialiyeden mumaileyhe ihale olunmuştur. 

Madde 2 — Müteahhid fermanı âlinin itası ve mukavelena
menin teatisi tarihinden itibaren bir buçuk sene müddet zarfın
da şartnamede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı ka f iye üzerine 
mükemmel harita ve lâyihasını tanzim ile Nafıa Nezaretine tak
dim edecektir ve nezaret işbu harita ve lâyihayı tarihi takdi
minden itibaren üç mah müddet zarfında bittetkik yolunda ol
duğu surette halile ve olmadığı takdirde icab eden tadilât ve 
tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 3 — Müteahhid masarif ye zarar ve hasarı tarafına 
aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren 
iki sene müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve hari
tanın tasdiki tarihinden itibaren altı sene müddet zarfında ik
mal eylemeği taahhüd eder ameliyat bataklıklar dahilinde bulu
nan kâffei arazinin tathir ve tanzifile kabili zer bir hale ifrağını 
temin edecek ve kavaidi fenne ve merbut şartname ahkâmına 
ve kabul ve tasdik olunan harita ve lâyihalara tatbikan icra 
olunacaktır. Fakat esbabı mücbireden münbais halat müstesna 
olup bu misillû ahvalden dolayı ameliyat nekadar müddet tatil 
olunur ise müddeti ikmaliye dahi o kadar temdid edilecek ve 
şukadar ki esbabı mücbirenin vukuunu derhal Hükümeti ma-
halliyeye ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeğe müteahhid mec
bur bulunacaktır. 
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Madde 4 — Nafıa Nezareti esnayı imalatta suverı ıcraıye-
sını ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı 
vakıayı ve ameliyatın husnu halde muhafaza olunup olunmadı
ğını mahsus komiserler vasıtasıle muayene ve teftiş eylıyecektır 

İşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil müteahhid ame
liyata mübaşeret için tayın olunan müddetten itibaren ameliya
tın hitamına kadar mah bemah tediye olunmak üzere senevi 
Nafıa Nezaretinin t mı ine elli aded lira ııa edecektıı 

Maddt 5 — l$bu amelıvat menafn umumıyeye müteallik 
hususattan bıılunouğuı dan imalat ve muteferrıatma muktazi olan 
araziden tfrad uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hususun
da müteahhid ashabı arazı ile uyuşamadığı halde İstimlâk Ka
nununa ttvfıkı muamele edilecek ve hını ameliyatta muvakka
ten istimali lâzımgelen mahaller Hükümeti mahalliye marifetile 
müteahhid tarafından ashabına tazminat verilmek şartıle muvak
katen istimal olunabilecektir 

işbu arazı dahilinde arazıı emırıytı halıye bulunduğu tak
dirde müteahhide meccanen terk olunacak ve muvakkaten isti
mali lâzımgelen yerlerin dahi imalât muddetınce bilâ ücret isti
maline müsaade olunacaktır 

Madde 6 — icra olunacak amelıvat ve muteferrıatının in
şaatı ıptıdaivesı için gerek memaliki Devletıalıyeden ve gerek 
diyarı ecnebıyeden celb ve tedarik olunacak olan taş ve ke
reste ve demir ve maden komuru ile makine ve edevat ve sair 
levazımat gumruk resminden muaf tutulacaktır. Duvar ve sed 
ve cetvel ve bend gibi bataklıkların kurutulmasına hizmet ede
cek inşaatın vaki olduğu mahaller ile nehirde işletilecek vapur 
ve kayıklar ve Şirket sermayesıle varidatı üzerine bir gûna vergi 
tarh olunmıyacaktır ve işbu mukavelename ve merbut şartname 
damga resminden vareste olacaktır 

Madde 7 — Müteahhid ameliyatı tathırıyenin ıcrasile tamın 
için lâzımgelen keresteleri nızamatı mahsusasına tevfikan o v a r 
mirî ormanlarından kat edebilecektir 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali müteahhid tarafından ihbar 
olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen komisyo
nu marifetile bılmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahz 
ve kabul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir 
sene sonra yine bir fen komisyonu ameliyatı vakıayı tekrar 
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bilmuayene kaidei fenne muvafık ve şartname ahkâmına muta
bık olduğu tahakkuk eylediği halde işbu komisyonun tanzim 
edeceği raport özerine Nafıa Nezareti tarafından kaf iyen ka
bulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 9 — Müteahhid imalât ile müteferriatını ve alât ve 
edevatı sabite ve müteharrikesini masarifi kendine aid olmak 
üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecektir. Aksi 
hal vukuunda şartnamenin on üçüncü maddesi mucibince mua
mele olunacaktır. 

Madde 10 — Müteahhid imalâtın umuru zabıtasına ve hüs
nü muhafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve 
ileride tanzim olunacak olan bilcümle nizamatt Devletialiyeye 
tevfiki hareket etmeğe mecburdur. Müteahhidin kusurundan 
naşi imalâtın altı mah mütemadiyen bir kısmı veya mecmuu 
tadil olunduğu halde Hükümet masarif ve zarar ve hasarı 
müteahhide aid olmak üzere muvakkaten temini netayici için 
şartnamenin on dördüncü maddesine tevfikari tedabiri lâzıme 
ittihaz edecektir. 

Madde 11 — Ameliyatın icra olunduğu mahaller havalisine 
müteahhidin mevcud bulunacak vapur ve kayıklar gerek esnayi 
muharebede ve gerek evkatı sairede ya müçtemian veyahut 
rriönferiden vukubulacak asakiri berriye ve bahriye ile edevat 
ve levazımatı harbiye ve mahpusin ve mahkûmin ile sair 
memurların ve posta çantalarının sevkiyat ve nakliyatı hakkın
d a şartnamenin dördüncü faslında gösterildiği veçhile amel ve 
hareket olunacaktır. Şukadarki faslı mezkûrda beyan olunan 
nakliyatı askeriye nısıf ücretle İcra olunacaktır. 

Madde 12 — Müteahhid taahhüdatı vakıasının icrası için 
fermanı âli tarihinden itibaren iki sene müddet zarfında mer
but şirket nizamnamesi esasına tevfikan osmanlı bir anonim 
şirketi teşkiline mezundur. 

Madde 13 — Müteahhid taahhüdatı vakıasının icrasını te-
minen fermanı âlinin isdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten 
itibaren bir mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden 
veyahut piyasa fiatite esham olarak iki yüz elli lira kefalet ak
çes i tevdi edecek şukadarki esham tevdi eylediği halele tedennii 
fiatten dolayı terettüb edecek noksanı ikmal edileceği batık tara
fından taahhüd ettirilecektir ve mezkûr kefalet akçesi tevdi 
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olunduğunu müteakib fermanı âli kendisine teslim olunacaktır 
işbu kefalet akçesi ameliyatın kaf iyen kabul olunduktan sonra 
iade olunacak ve zikrolunan bir mah müddetin inkızasına değin 
müteahhid kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine ih
tara hacet olmaksızın ihale keenlemyekün hükmüne girecektir. 

Madde 14 — Tathir edilecek arazi dairesinde olup ahadı-
nas uhdesinde bulunmıyan yani arazii haliyei emiriye ve mev-
kufeden gerek sureti daimede ve gerek muvakkaten su altında 
kalmış olan ve efradı nastan şimdiki halde hiç birisinin ba-
sened hakkı tasarrufu olmayıp hali hazırda dahi bir şey hasıl 
etmiyen ve müteahhid tarafından vukubulacak imalâtın semeresi 
olarak tathir edilecek kâffei arazi müteahhidin malı olacaktır. 

Madde 15 — Kurutulacak mahaller dahilinde bulunan ara
ziye hakkı tasarruf iddia edenler tahkikata şuru olunduğunu 
havi vukubulacak ilân tarihinden itibaren üç mah müddet zar
fında hükümeti mahalliye muvacehesinde kanunen isbatı hukuku 
tasarrufiye etmeğe mecbur olacaklardır bu müddet zarfında 
isbatı hukuk etmiyenlerin iddiası keenlemyekün hükmünde ad
dolunacak ve tahkikata mübaşeret olunacağı tarih bataklıklara 
civar bulunan kurada ilân edileceği gibi mahallî gazetelerile 
dahi neşrolunacak ve bu misillû iddiaların tetkiki için muayyen 
olan müddetin munkaziye olduğu dahi yine olveçhile ilân kılı
nacaktır. 

Madde 16 — G e r e k sureti daimede ve gerek muvakkaten 
su altında kalıp tathir olunacak olan bilcümle arazi meyanında 
yerleri olduğunu evrak ve senedatı mutebere ibrazile isbat 
edenler uhdelerinde bulunan arazi için dönüm başına müteah
hide bir bedeli nakdî itasına mecbur olacaklardır. Bu bedeli 
nakdinin miktarı ameliyatın kat ' î haritaları üzerine ameliyatı 
tathiriye umum masarifine nisbetle Hükümetçe tayin olunacaktır 
ve fakat hiç bir halde ashabı arazinin verecekleri bedel tathir 
olunan arazi kıymetinin nısfını tecavüz edemiyecek ve bu da 
arazi badettathir sahihlerine teslim olunduğu esnada müteah
hide ifa olunacaktır şu kadarki ashabı arazi bedeli nakdiyi 
vermeyip ana mukabil sulardan kurtarılan arazisinin nısfını 
müteahhide terk ile nısfı diğerine mutasarrıf olabileceklerdir. 

Madde 17 — Tathir edilecek arazi aksamı müteaddideye 
bittaksim her bir kısmının ameliyatı hitam bulduğu sahibi imti
yaz tarafından Hükümete ihbar olunduktan sonra Hükümetçe 
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kabul muamelesi icra ve tathir edilen mahaller dahilinde bulu-
nan arazii emriyei haliye ile ahadınas uhdesinde bulunup on 
altıncı madde ahkâmınca müteahhide terk olunacak arazinia 
arazi kanununa tatbikan tapu senedatı müteahhide ita oluna
caktır. 

Madde 18 — Salifülzikir bataklıklar dahilinde bulunan ara
zi tathir ile kabili zer bir hale isal edildiği tarihten itibaren bir 
sene sonra bunlar hakkında aşar ve vergi nizamnamesi muc i J 

bince muamele edilecektir. 
Madde 19 — Müteahhid devleti aliyenin kavanin ve niza

matı haliye ve müstakbelesine tevfikı hareket etmek üzere uh
desine meccanen teffiz olunacak arazi dahilindeki akar sula
rı minelkadim bu sulardan istifade etmekte olan ahalinin hiç 
bir suretle menafiine İrası halel etmemek şartile istediği veçhile 
istimal edebilecek ve hafır ve küşad olunacak cetveller boyun
ca suların cereyanına irası halel etmemek üzere nizamen caiz 
olan fabrikalar tesisine mezun bulunacaktır. Şukadarki fabri
kalar ile cetvellerin harita ve lâyihalarını Nafıa Nezaretinin 
nazarı kabul ve tasdikına takdim edecektir. 

Madde 20 — Müteahhid sahili bahirden Tahyanos gölile 
Karasu mecrasında istediği mahalle kadar vapur ve eşlep işlet
meğe münhasıran mezun ve muhtardır fakat şurası mukarrer-
dirki zikrolunan mahallerde elyevm yelken ve kürekle işliyen 
gemi ve kayık ve mavna ve sal gibi merakibin kemakân seyir 
ve hareketlerine mümanaat edemiyşcek ve işleteceği vesaiti 
nakliye için Nafıa Nezaretinden tasdik olunacak tarifeler muci
bince ücret istifa edebilecektir. 

Madde 21 — Müteahhid ameliyatı tathiriyenin hitamında 
bunların daima hüsnü halde muhafazasile tamirini temin zım
nında sulardan tahlis edilen bilcümle arazi ashabından mfîrek-
keb olmak ve kendisi dahi azasından bulunmak üzere bir 
sindika heyeti teşkil e tmeğe mecbur olacaktır müteahhid işbu 
heyet teşekkül etmezden evvel uhdesine meccanen teffiz oluna
cak arazi ile tesis eyliyeceği fabrikaları ahara bey ve füruht 
edemiyecektir ve arazi ve tarla sahihleri ve bayılan heyeti 
mezkûreye dahil olmaklığı taahhüd etmedikçe bunlara hiç b i r 
hüccet ve sened ita olunmıyacak ve hiç bir tarlaya ve araziye 
sahib olamıyacağı gibi ifrağ dahi edilemiyecektir. imalâtın ipka 
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ve muhafazasını temin zımnında teşekkül edecek sirtdika heyeti 
tayin olunduktan ve vezaifine ve masarifi umümiyesine dair 
beyinlerinde tanzim edecekleri nizamname mahallî hükümetince 
tasdik edildikten sonra mer'iyülitra tutulacak ve ahkâmı mün-
dericesi ile işbu mukavelename ve merbut şartnamede müride-
ric ahkâmı muhtelife heyeti mezburenin bilcümle azası için 
mecburî olacak ve işbu mecburiyet verilecek senedat ile arazi 
bayilerine ita olunacak senedlerde kayid ve zikr olünataktır. 

Madde 22 — Müteahhidin memur ve müstahdemleri Hükü
meti Senıyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklardır. 

Madde 23 — Müteahhid nizamatı mevzuasına tevfikı hare
ket etmek şarti 'e sahili bahirden feresineye kadar nehrin yemin 
ve yesarmm beş kilo met ıo dahilinde taharri ve keşfedeceği ma
denleri imal edebilecek ve merbut olduğu nezarete müracaat 
ederek nizamı dairesinde bataklıklar civarında olan ormanlar
dan hatab ve kömür ve kereste kat ve imali gibi muamelâtta 
bulunmağa salâhiyeti olacaktır. 

Madde 24 — Devletiaüye bataklıkların lüzum göreceği 
mahallerinde istihkâmat inşa edilebilecek ve olbabda vukubula
cak masarif Devlete aid olacaktır. 

Madde 2 5 — Esnayi ameliyatta zuhur edebilecek asan 
at ika Devletçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat mü
teahhid bu hususta istida vermek ve ruhsat almak mecburiye
tinden müstağni bulunacaktır. 

Madde 26 — Müteahhid Devletçe lüzum görünecek mahal
lerde müfettiş ve gümrük ve posta ve zabıta" memurlarının 
ikametlerine muktazi ebniye! hafifei meccanen tahsis e tmeğe 
mecburdur. 

Madde 27 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru 
tahakkuk etmeksizin müteahhid müddeti muayyene zarfında 
imalâta mübaşeret etmediği veya başlayıpta ameliyatı altı 
mah mütemadiyen tatil eylediği hâlde bataklıkların ihalesi fesh 
Olunacak ve bu halde şartnamenin on dördüncü maddesinde 
gösterildiği veçhile tarafı Devletten iktiza eden tedabir ittihaz 
olunacak ve ameliyat ve edevat ve levâzımat müzayedeye 
konulacak ve mevcud olan kefalet akçesi dâhi tarafı devletten 
tıîbtedilecektir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



6 9 

Madde 2 8 — Gerek müteahhidin ve gerek makamına kaim 
olacak anonim şirketi osmanlı olacağı hasebile bittabi işbu 
mukavelename ile merbut şartnamenin icrayi ahkâmından ve 
tevil ve tefsirinden ffplayı Devletiaüye ile müteahhid ve şirket 
ile efradı ahali beyninde tahaddüs edebilecek her nevi iftfilâfat 
ve deavî işin aid olduğu mahakimi osmaniyede ruyet ve 
faslolunacaktır. 

Ş A R T N A M E 

BİRİNCİ F A S I L 

Levayih inşaat ve imalât ve alât ve edevat beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı 
kendisine aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan 
müddet zarfında Selanik Vilâyeti dahilinde vaki Tahyanos Gölü 
ayağında bulunan dalyanların ve Karasu Nehri bataklıklarının 
tathir ve tanzifile kabili zer bir hale ifrağını temin için muktazi 
olan kâffei imalat ve inşaatı icra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin ikinci maddesi mucibince 
müteahhidin Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı 
atiyeyi muhtevi olacaktır. Evvelâ tathir olunacak bataklıklar ile 
civarının lâakal elli binde bir mikyasında bir haritai umumiyesi. 

İşbu haritada icrayi imalât olunacak mahallerde arazinin 
bilcümle arızaları aralarında münasib miktar fasıla bırakılarak 
bir takım hututu münhaniye ile gösterilecek ve bataklıklarda 
suların az bir feyezanı zamanında ve evkatı adiyede derecei 
irtifaı işaret olunacak ve hafr ve küşad edilecek kanalların 
istikametile ameliyatın mevkii sürh ile irae edilecektir. 

Saniyen küşad olunacak kanalların ve tesviye edilecek 
mecraların tul itibarile lâakal on binde bir mikyaşındş. ve 
irtifa itibarile binde bir mikyasında olmak üzere bir kıt 'a 
maktaı tulânisi. 

Salisen bilcümle kanalların ve tesviye edilecek mecraların 
lâakal iki yüzde bir mikyasında maktaı arzanilerile yine bu 
mikyasta müfredatı imalâtı mübeyyin harita 

Rabian sulann ahvali hazırasma ve yapılacak imalâtın 
icrasından dolayı bilhesab husulü melhuz olan fevajd ve mu-
hassenata dair malûmatı havi lâyiha İle kâffei imalâtı mutasâv-
verenin mesahai ibtidajye ve masarifi muhammenesini mübey
yin harita ye keşifnaroe. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



70 

Madde 3 — Müteahhidin tasdik olunan haritalarca müna-
s ib addedeceği tadilâtı Devletialiyeye arz ve teklif etmeğe 
salâhiyeti olup fakat işbu tadilât Hükümeti Seniye tarafından 
kabul olunmadıkça mevkii icraya konulamıyacaktır. 

Madde 4 — Bataklıklarda açılacak kanal ve su yollarının 
cesameti feyezanı miyahta suların tathir olunacak mahallere 
ve arazii mütecavireye sirayet etmiyerek cereyan edebilecek 
surette tertib ve tayin olunacaktır. Bu kanalların şivleri dahi 
yağmurun tesirinden veya suların cereyanından dolayı bozul-
mıyacak surette tesviye kılınacaktır. Adi topraklarda şivlerin 
kaidesile irtifaı bir derecede olacak ve kayalık mahallerde 
bunların meyilleri irtifama nisbetle onda bir derece olabile
cektir. Toprağın yıkılıp çökmesi melhuz olan mahaller müna-
sib surette taşlar ferşile veyahut taştan destek duvarları inşa-
sile tahkim ve muhafaza olunacaktır. 

Madde 5 — Müteahhid lüzumu tahakkuk eylediği halde 
tathir olunacak araziyi feyezanı miyahtan muhafaza etmek için 
kanallar ve hemcivar olan akar suların karasu nehri mansa-
bında lüzum ve icabına göre sedler inşa edecektir. Suların 
feyezanında sathı miyahın yükselmesi ve sedlerin suların tesi
rinden zedelenmesi mahzurlarının def ve izalesi zımnında sed
ler ile kanalların sahili beyninde mesafei kâfiye bırakılacaktır. 
Lüzumu takdirinde işbu sedler kazıklar rekzi veya eşcar garsı 
ile veya tedabiri fenniyei saire icrasile muhafaza olunacaktır. 
Salifüzzikir sedlerin sathı ulyasmın arzı iki metrodan dun ol-
mıyacaktır. Fakat bu derece arzı olan sedler zürram mürur ve 
uburuna hizmet edebildiği halde dört metroya iblâğ edilecektir. 

tşbu sedler sathı maillerinin kaideleriie irtıfaları iki ile üç 
nisbetinde bulunacak ve suların tesirile bozulması muhtemel 
olan mahallerinde çemen ekilerek veya taş ferş edilerek veyahut 
çalı çırpı vazolunarak muhafaza olunacaktır. 

Madde 6 — Müteahhid kanalların altından veya üstünden 
küçük büyük köprüler ve su yollan ve hendekler inşa ve 
küşad ederek rakid suların cereyanını temin edecektir. Ameli
yatı türabiyeye mahsus toprak alınması için hendekler ve çu
kurlar küşadma lüzum görüldüğü halde bu misillû hendek ve 
çukurlar tathir ve tanzifi mümkün olmıyan mahallerde açılmı-
yacaktır. Mecralar ve yollar ve hendekler vasıtasile sulannı 
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akıtmak mümkün olmıyan çukur mahaller ya ağaç gars veya 
bendler inşasile tanzif ye tathir plunarak civar arazi ile em
lâk muhafaza edilecektir. 

Madde 7 — Müteahhid suların cereyanı için yapılacak ka
nallar ve sedlere müsadif olan yolların kemakân ipkasını temin 
edecek ve esnayı ameliyatta işbu yollardan mürur ve uburun 
münkatı olmaması esbab ve tedabırini ittihaz ve icraya mecbur 
olacaktır. 

Madde 8 — Müteahhid icra olunacak ameliyatta alâ cins-
den edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve ede
vatın gayet metin ve müstahkem olması ve müddeti medide 
devam etmesi için kavaidi fenne tatbiki hareket eyliyecektir. 

Madde 9 — Müteahhid ameliyata mübaşeret etmezden evvel 
masarifi kendisine aid olmak üzere feyezanı miyahta su bas
ması muhtemel olan yerlerde bulunan araziyi tahdid ettirecektir. 
İşbu tahdidi arazi hükümeti mahalliye tarafından tayin oluna
cak bir komisyonun tahtı nezaretinde ve alâkadaran veya ve
killeri muvacehesinde icra olunacak ve tahdidi arazi haritasile 
mazbatanın musaddak suretleri imalâtın kat'î haritalarının hini 
takdiminde Nafıa Nezaretine teslim edilecektir. 

Madde 10 — Müteahhid Hükümeti Seniye tarafından vaki 
olacak taleb üzerine bataklıklar dairesi dahilinde olup efradı nas 
uhdesinde bulunan veya kendisine terk ve füruht olunan arazi 
kıt'aları hakkında her gûna malûmatın 'itasına mecbur olacaktır. 

Madde 11 — Ameliyatın haritaları Nafıa Nezaretince tetkik 
ve tasdik olunduktan ve ameliyata muktazi arazi üzerine vazı 
alâim ile tahdid ve tayin kılındıktan sonra mukavelenamenin be
şinci maddesinde gösterildiği veçhile arazinin mubayaası ve 
teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır. İşbu arazi üzerinde 
ebniye olmıyan mahallerin haritası beş binde bir mikyasında 
ve üzerinde ebniye olan veya b a ğ ve bahçe olan mahallerin 
haritası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 12 — İmalât ve inşaat kamilen hitampezir olduktan 
sonra müteahhid masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere 
üzerinde imalâtı muhtelife icra olunan araziyi tahdid ve tersim 
ve vaz'ı alâim edecek ve bundan başka yapılmış köprü ve 
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imalâtı sairenin mufassal ve meşruh defter ve haritasını Hükü
met memurlarının tahtı nezaretinde olarak bittanzim bunların 
birer sureti musaddakasını Nafıa Nezaretine takdim eyliyecektir. 

İmalâtın hüsnü halde muhafazası beyamndadır 

Madde 13 — Müteahhid tathir edilecek arazinin yine tekrar 
bataklık haline rücuunu men ve arazinin zer edilmesi için ima
lât ile müteferriatını ve alât ve edtvatı sabite ve müteharrike-
sini daima hüsnü halde ve emniyetbahş olacak bir surette bu
lundurmağa ve arazinin işletilmesini tatil ettirir bilcümle esbab-
dan muhafaza etmeğe itina edecektir. 

Müteahhid tarafından işbu teahhüdatm ifasında teahhur ve 
müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı 
veçhile ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah müri|r edipte 
icabını icra etmediği surette masarifi müteahhide aid olmak 
üzere imalâtın hüsnü hale vaz'ı için canibi hükümetten tamiratı 
lâzıme icra ve bu uğurda vukubulacak masarif hasılattan istifa 
olunacak ve kifayet etmez ise müteahhide ikmal ettirilecektir. 

/halenin feshi ile olunacak muamelâta dairdir 

Madde 14 — Müteahhid mukavelenamenin yirmi yedinci 
maddesinde münderic esbabdan dolayı hukukundan sakıt ol
duğu halde olvakte kadar icra edilen imalât ve cemi ve 
tetferik olunan edevat ve levazımat ve mubayaa olunan 
araziye bedel tayin olunarak müzayedeye konulacak ve 
zuhur edecek taliblerden kimin üzerinde takarrür eder ise 
anın marifetile hukukundan sakıt olan müteahhidin taahhfi-
datı vakıası ifa edilecektir. Bilmüzayede takarrür edecek bedel
den müzayede masarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı huku
ku sajqt olan müteahhide ita kılınacaktır. Birinci müzayededen 
bir netice hasıl olmadığı halde evvelce takdir olunan bedelden 
münasib miktar tenzil olunarak altı ay müddet sonra ikinci 

kalır ise müzayedeye mevzu şeyler hukukundan s a k i olan 
müteahhide hiç bir bed**! ile tediye olunmaksızın devletin malı 
olacak ye kefalet akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise 
tarafı devletten zabtoJuoacaktır. 

İKİNCİ F A S I L 

ÜÇ0NCÜ F A S I L 
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DOROÖNCÜ FASIL 

Hususafı mütenevvia. ve mahtebfeye dairdir 

Madde 15 — Devjeti atiye esnayı muharebede ve evkatı 
şairede gerek münferiden ve gerek müçtemian ameliyatın icra 
olunduğu mahaller havarisine müteahhidin mevcud olup amedişüd 
eden vapur ve eşlep ve kayıklarile asakiri berriye ve bahriye 
ve jandarma ve zaptiye ile zatlarına mahsus ahmal ve eşkalle
rini ve hayvanatlarını ve her nevi mühimmat ve edevatı harbiye 
ve erzak ve sair levazımatı askeriye sevk ve irsal e tmek iste
diği halde nısıf ücretle nakledecektir ve ledelhace masarifi 
hükümeti seniyeye aid olmak üzere muvakkaten hükümet zikrö-
lunan vesaiti nakliyeyi kâffei edevat vesairesile beraber yedi 
idaresine almak salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde 16 — Mahpusin ve mahkû "in ile refakatlerinde 
bulunan memurlar müteahhid tarafından meccanen nakil ve 
sevk edilecektir. 

Madde 17 — Tarafı devletten imalâtın icrasile işletilmesi 
umurunun muayene ve teftişi için tayin olunan memurlar ile 
resmi gümrük ve tekâlifi sairenin emri tahsiline memur planlar 
ve telgraf memurları bir mahalle azimetlerinde müteahhidin 
mevcud bulunup amedişüd edecek olan vapurlarMe meccanen 
gidip geleceklerdir . 

Madde 18 — Devleti aliyenin kurşun ile kapanmış pos ta 
çantalarını ve bunları götürüp getirecek memurlarını amedişüd 
edecek vapurlarile meccanen nakletmeğe müteahhid mecbur 
olacaktır. 

JNfe: 1 5 — Sırbiyanın 1 2 ve 2 0 dinarlık altınlarının 
meskukat tarifesine derci hakkında irade! seııi-

yeyl mübelliğ tahriratı Adliye 
13 «<mi 1301 ve 2i temmuz 1300 

Sırp kıralhğı namına darb ve kafediimif ojan on ve yifmi 
dinarlık altınlardan Kpsva Vilâyetinden göaderüsn birer adeti
nin meskukât idaresince muayene ve tahlil ettirildikte yirmi di-

Ir.de tarihi: 22 <«IMO 1301 
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narlığı iki dirhem yirmi dört santim yani altı gram ve dört 
yüz kırk beş miligram ve diğeri bir dirhem on bir santim yani 
üç gram ve iki yüz yirmi iki miligram olup her ikisinin dokuz 
yüz ayarında halis altın bulunduğu ve bunların kıymet ve dir
hemce birincisi yirmi ve ikincisi oh franklık fransız altınına ta-
mamile muvafık olduğu anlaşılmasına mebni mezkûr altınların 
meskukât tarifesine derci ve malsandıklarınca fransız altını 
misillû muvafıkı usul ve emsal göründüğünden icrayı icabına 
bilistizan iradei aliyei cenabı sadaretpenahî müteallik buyrularak 
hazinece muamelei muktaziyesi ifa kılındığı beyanile Adliye Ne-
zaretince dahi ifayı muktezası bu kerre Maliye Nezareti Celilesin-
den batezkere iş 'ar olunmuş ve keyfiyet lâzım gelenlere tebliğ 
olunmak üzere işbu tahriratın nüsahı matbuai kâfiye ve musad-
dakası leffen irsal kılınmış olmakla ifayı muktezasına himmet. 

Jfc: l ö — 8 şevval 1 2 9 8 tarihli Sicilli Nüfus Nizam
namesinin 37 nci maddesinde mestur müna-

kehat harçlarının matufııaleyhleri 
hakkında tradei seniye yi muta-

zammın İlânı Resmi 

/ Ceridei Havadisle nefir ve ilânı: 13 şevval !301, 24 temmuz 1300 j 

Sicilli Nüfus Nizamnamesinin vukuattan alınacak harçların 
derecatını mübeyyin 8 inci faslının 37 nci maddesinde münakehata 
dair verilecek ilmühaber üç nevi olarak ahz ve istifa edilecek 
harçlar için nizamnamei mezkûr hükmünce tanzimi iktiza eden 
vukuat cedavil ve ilmühaberlerini tertib ve muamelâtının sureti 
cereyanını tayin etmek üzere teşekkül eden komisyonu mahsu
sunda tanzim olunan ve icrayı iktizasına iradei seniyei Hazreti 
Padişahi müteallik ve şerefsüdur buyrulan mazbata mucibince 
birinci nevi münakehattan alınacak beş kuruş harcın bakir ve 
ikincisinden alınacak üç kuruşun seyib ve üçüncüsünden ahze-
dilecek bir kuruşun tecdidi nikâha aid olduğu cihetle keyfiyetin 
ilânına ibtidar kılındı. 
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J * : 17 — Maliye Nezaretinde encümeni idarei mali
yenin terlib ve hey eli teftişiyenin iadeten 
tesisi hakkında iradei seniyeyi mutazammuı 

tebliği resmî 

/Ceridei Havadisle neşir ve ilânı: 22 şevval 1301 - 3 ağustos 1300] 

Taşralarca emvali devletin cibayet ve sarfiyatı mecrayı ni
zamisinde ve mavuziunalehinde cereyan edemiyerek araya bir ta
kım sui istimalât karışması müşkülâtı maliyeye sebeb olan ah
valden olup bu gibi şeylerin men'i vukuu muamelâtı maliyenin 
aleddevam tetkik ve teftişine mütevakkıf görünmesine ve düs
turda münderiç nizamatı mahsusa ile teşkilât ve vezaifi muay
yen olduğu üzere mukaddema hazinei maliyece mahsusan bir 
heyeti teftişiye teşkil ve tertib ve vilâyata sevk ve izam oluna
rak bu tedbirin fevaidi görünmeğe başlamış olduğu halde mu-
ahharen işbu teftiş vazifesinin dahi ilâvesile hazinei celilede 
şurayı maliye teşkil olunmuş ve heyeti teftişiye tahsisatının bir 
kısmı şurayı mezkûr heyetine ve bakiyesi dahi geçende teşkil 
edilen muhasebei merkeziye kalemine tahsis edilmiş ise de şu
rayı maliyece bir tarafa müfettiş izamı bir sui istimal haber 
alınmasına muallâk tutulup maamafih bu heyet vasıtasile bir tef
tişi muntazam icrasının^imkânsızlığı ve lâğv olunan müfettişlik
lerin iadesine lüzumu fhakikî maddeten ve tecrübeten merkezi 
sübuta vasıl olmasına ve çünkü nezareti maliyenin kanunî ve 
nizamî işlerile hususatı mühimmesinin nizamen mercii tetkik ve 
hasmi şurayı devlet dahiliye dairesi olup ve elyevm dahi me
saimi mühimme şurayı mezkûrun nazarı tetkikinden geçmekte 
bulunup hal böyle olduğu ve sair nezaretlerin kablelicra mü
zakereye muhtaç olan mesalihi nezareti aidesi erkânından mü-
rekkeb encümende görülmekte bulunduğu halde Maliye nezareti 
için bilaistisna bir heyeti müşaverei mahsusa bulunmasına halen 
ve emsalen dahi ihtiyaç görünmemesine binaen şurayı maliye
nin vezaifi sairesi nazırın vücudu zamanında anın ve gıyabında 
Nezaret Müsteşarının tahtı riyasetinde olmak ve müsteşar ve 
masarifat ve varidat ve muhasebatı atika ve düyun muhase-
becilerile ve maliye mektubcusu ve tahsilat müdürü ve aşar 
eminile sair nezaretlerin muhasebecilerinden mürekkeb ve 
lâakal haftada iki defa münakid olmak üzere encümeni 
idarei maliye namile bir heyet tertibile orada ve muhasebei 
merkeziyeye aid muamelât dahi masarifat ve varidat muh-
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aşebelerinin birinde ruvef ojunmak üzere bpnjann ilgasÜe 
anlardan kalacak tahsisatın karşılık tutularak heyeti 
teftişiyenin iadesi ve tayin edilecek müfettişlerin her biri 
bir vilâyete tayin edjlrneyip vüsat ve münasebeti mevkiiye 
ve ehemmiyeti maliyelerine göre bir veya iki veya daha ziya
de vilâyet bir dairei teftjşjye itibar olunarak her dairenin şa
mil olduğu muhasebe ve mal kalemlerinin kuyudu ve mal san
dıklarının yevmiye defterlerile nukudu sui istimale dair bir ha
ber olsun olmasın her sene mutlaka ve umumen teftiş olunması 
ve bir dairenin emri teftişi senede bir defaya dahi tahsis kı-
lınmayıp bir müfettişin teftişini diğer müfettişin takib ve tetkik 
eylemesi ve işbu müfettişler maliyenin bir heyeti umumiyei 
teftişiyesı azası demek olmalarile unvanı memuriyetleri bir dai
reye tahsis olunmayıp her bir müfettişin nezaretçe kangi daire
ye tayin olunur ise oraya gitmeğe mecbur olması ve cümlesinin 
ehliyet ve malûmatı derecei mütekaribede ve her biri mühim 
ve gayri mühim her bir dairenin teftişi muamelâtı maliyesine 
muktedir bir halde olmak lâzım geleceği cihetle her sene me
mur olacakları devair için zat vp sıfatlarınca fark ve esbabı 
rüchan aramaya mahal olmıyacağından nezareti müşarileyhaca 
dairei memuriyetleri kur'a ile tayın olunması ve bunların gön
derecekleri lâyihaların muamelesi merkezi nezarette kaf iyen 
tavik olunmayıp yukarıda beyan kılınan encümeni umuru mali
yede derhal mütalea ve müzakere ile bir müfettişin gönderdiği 
lâyihanın veya telgraflarla vukııbulan iş'aratının muamelâtı müte-
rettıbesi nihayet bir aydan ziyade encümende gecikecek olur ise 
baisi tehir olan heyeti encümenin azil ve tebdil ile mes'ul ol
ması maddeleri kaide ittihaz olunarak ilân ve mucibjnce icrayı 
icabatının Dahiliye ve Maliye Nezaretlerine havale kılınması ve 
Şûrayı Maliye azasından ve anınla muhasebe» merkeziye me
murin ve ket«*bei aklâmından müsin ve işe gayri muktedir 
olanların tekaüdü icra olunup ehil ve münasib olanların müfet
tişliklerde ve buraca ve taşraca sair mesalihi maliyede istih
damları hususunun Maliye Nezaretine havalesi tezekkür ve 
tenşib kılınmış isede katıbej ahvalde emrü ferman... 

Tezkerei maruza 
Taşralarca emvali devletin cibayet ve sarfiyatını sui istima-

lâttan muhafaza için elzem oton teftiş vazifesi aleddevam icra 
kılınmak üzere Şûrayı Maliye ile muhesebei merkeziye kaleminin 

Maliye müfettişlerine verilen emri âli: 
Z«yi: 4 - & h i « e : 86 - &9 dadtr. 
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lağvile bunlardan kalacak tahsisat ile Heyeti Teftişiyenin iade-
ten teşkili lüzumuna dair Meclisi Vükelâdan kaleme alınan maz
bata leffen arz ve takdim kılınmakla münderecatı hakkında emrü 
fermanı Hümayunu Hazreti Şehnişahi her ne veçhile şerefsünüh 
ve sUdUr buyrulufsa infazı mantuku münifine iptidar edileceği 
beyanile tezkerei senaVeri terkim olunur efendim. 

18 şewal1301, 29 temmuz 1300 

îrudei seniyeyi mübelliğ tarihli Hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile melfuf Meclisi Vükelâ mazbatası manzuru âli buyrul-
muş ve berveçhi istizan kararı maruzun icrayı icabatı hususuna 
iradei seniyei cenabı Padişahi müteallik ve şerefsudur buyru-
larak mazbatai melfufe iade kılınmış olmakla olbabda. 

21 şevval 1301 ve 1 ağustos 1300 

JSfe: 18 — Ş e h r e m a n e t i i d a r e s i n d e b u l u n a n o n 
n d e d d e v a i r i b e l e d i y e y e l a y i ı ı o l u n a n e t i b b a y i 

m ü v a k k a l e ı ı i n veza i f i ı ı f u ı u b e y y i ı ı t a l i m a t 

(Ceridei Havadisle neşir ve ilâm W zilkade UOl 20 ağustos 1 00 - M 5776] 

Madde 1 — Etibbayi mumaileyhim gece gündüz tayin 
olundukları daire dahilinden ayrılmıyarak icrayi vazife edecek
lerdir ve etibbayi mumaileyhim meclisi mezkûrdan yedlerine 
bu kerre de verilen ve mer'iyet ahkâmı tahtı iradei seniyei cenabı 
padişahide bulunan matbu talimatı sıhhiyenin icrayi tatbikatına 
dikkat ve itina edecekleri gibi mevkii icraya konulması için 
lüzum gördükleri vesaili dahi mensub oldukları daire müdiri-
yetlerine inha eyliyeceklerdir. 

Madde 2 — Etibbayi mumaileyhim tayin kılınmış olan ma
hallere gelen hasteğânı meccanen tedavi edeceklerdir. 

Madde 3 — Teşhis ve tedavisinde isticali lâzımederi olari 
hastalıklar vukuunda hastegânın hanelerine ve meskenlerine 
dahi gideceklerdir. 

Madde 4 — Viranelerde ve ötede beride bulunan pislik 
ve hayvan İaşesi gibi muzirn sıhhat olan mevaddı kaldırtmağa 
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ve açık lâğımların ve pis helaların ve emsali müteaffin mahal
lerin zararlarını def hususunda menşub olduğu daireye tahriren 
iş 'ar ve ihtar ile hasılı indifaı mazarrata bezli mesai eyl iyecek-
lerdir. 

Madde 5 —- Etibbayi mumaileyhim dahili dairei memuri
yeti olan mahallerin mekûlât ve meşrubatından ve içecek su
ların evsafı tabiasını ve sair şeraiti sıhhiyesini tahtı dikkatte 
bulunduracaktır. 

Madde 6 — Müşahedatının neticesini ve salifülbeyan tali
matı sıhhiye ahkâmından mevkii icraya konulması tahtı imkân
da bulunan hususatı mensub olduğu daireye bilâ ifatei vakit 
tahriren bildirecektir. 

Madde 7 — Tedavi ettikleri hastegân meyanında çiçek ve 
kızamık ve kızıl hastalık ve hümmayi tifoidi ve difteri ve boğ
maca öksürüğü gibi emrazı sariyei müntine ve yahut müstev-
liyeden birine tesadüf ettiğinde derakab iki raport tanzim edip 
birini mensub oldukları daireye ve diğerini dahi bilâ ifatei 
vakit Umuru Tıbbiyei Mülkiye Nezaretine irsal edecektir ve 
tanzim edecekleri raportta hastalığın teşhisine dair müşahede 
eylediği alâmetleri ve vakti zuhurunu ve o vakte kadar istimal 
olunan vesaiti tedaviye ve tahaffuziyeyi gayet muvazzah ibare 
ile tahrire itina eyliyeceklerdir. 

Madde 8 Sui istimalden ve hazımsızlıktan hasıl olan 
mevsim ishallerini kemali dikkatle tedavi edecekleri gibi esba
bını dahi taharri edeceklerdir. 

Madde 9 — Emrazı sariyei müntine ve ileli müstevliye-
den birini müşahede ettiğinde bilâ ifatei vakit takdim edecek
leri raporttan başka bir hafta zarfında görmüş oldukları hide-
matı mübeyyin ve mufassal bir raport tanzim ile her hafta 
Meclisi Tıbbiyei Mülkiye ve Sıhhiyei umumiyece görülmek üzere 
beher cumartesi günleri Umuru Tıbbiyei Mülkiye Nezaretine 
göndereceklerdir v e Mezkûr raportta tedavi ettikleri hastegâ-
nın adedini ve hastalıklarının nev'i ve seyrini ve hasıl olan 
netayicini beyan edecekleri gibi vesaiti tathiriye ve tanzifiyeden 
mensub oldukları devaire ihtar eyledikleri mevaddı ve bunlar
dan mevkii icraya konulan ile icrası tehir edenleri ve sebebi 
tehirlerini dahi mümkün olduğu mertebe beyan edeceklerdir. 
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Madde 10 — Emrazı sariye ve yahut illeti müntine zuhu
runda müdekkikane ve müdebbirane surette hareketle illeti 
mezkûre zuhur eden hanenin defi taaffününe mübaşeret edecek 
ve böyle hastanın ifragatile kirlenmiş şeylerden bez ve emsali 
kıymetsiz olanların ihrakı ve hastaca ihtiyaç olup yenisi tedarik 
edilemiyecek şeylerin dahi suda kaynatıldıktan sonra sabun ile 
tathiri ve hastanın dairesi divarlarının dahi kireç ile badana etti
rilmesi hususlarında fennin ve talimatın icab eylediği veçhile der
hal ve vaktile icra ettirileceği misillû dafii taaffün klor kils ve 
zaçı kıbrıs ve kibrit tinels ve hamızı fenik ve fenan sodyom 
gibi dafii taaffün eczalar gerek helada ve gerek hanenin her 
tarafında istimal olunmalıdır. Vefiyat vukuunda hastanın bulun
duğu odayı yıkattıktan ve havası tecdid edildikten sonra kitun 
usulü üzere tütsülenmeğe ve yahut hamızı kibriti tütsü kon
malıdır ve geçende gazetelerle umuma neşrolunan vesayayr 
sıhhiyede bu nevi tütsülerden bahis olunmayışının sebebi mezkûr 
tütsülerin bazı dekayiki ihtiyatiyeye ve fenniyeye muhtaç ol
ması cihetile bir tabibin tahtı nezaretinde icrası elzemiyetidir. 

Kitun tütsü tertibi berveçhi ati zikrolunur. 

Gram 
Klor sodyom 250 
Adi su 200 
Humazi sani manganez 100 
Hamızı kibrit 200 

İşbu mahlut bir billur çubuk ile vakit vakit karıştırılmalı 
tütsü yapılacak mahalde bir kürek veya mangal ve yahut tab
la misillû bir kaptaki ateşe tütsüyü atarak yakıp tütününü ol 
mahalle neşir eylemekten ibarettir. 

Kitun usulile bir büyücek odanın tütsülenmesi bir iki ku
ruşluk masrafla hasıl olabilir. 

V e tütsülenmiş mahallerin kapı ve pencereleri hiç olmaz ise 
lâakal iki saat mesdud kalmalıdır. Bundan sonra dahi tütsüle
nen mahallin derununa beytutet için insan girmezden evvel 
kapısı ve pencereleri açılıp bir kaç gün havası tecdid olun
malıdır. 

Madde 11 — Fukara için verilecek edviye şimdilik belediye 
tarafından tedarik olunacaktır. 
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Ni 1 » — Avi'tıpakâH eşyayi zueaHye lıııalilıe mahsus 
tüccardan Miçon Levfffiu lieyko/ ile Ser \ i Burun 

heyfitfftle Çifte tievlzler nam hırtııaMc veyahut 
o havalide IUŞM edecefli fabrika hakkımla 

mukavelename 

/ // zilkade UOl 20 ağustos 7.-00 ] 

Madde 1 — Tüccardan ve tebaai Devleti aliyeden Mişon 
Leviye makine vasitasile her cins gaz lâmbası şişesile eczacı 
sürahisi ve billura müşabih sürahiler ve küçük ve büyük ka
deh ve kupalar ve her nevi kandil ve nargile ve gaz lâmbasi 
ve şekerci ve eczacı kavanozları gibi eşyayi zücaciye imaline 
mahsus Beykoz ile Serviburnu beyninde Çifte Cevizler nam 
mahalde veyahut o havalide bir fabrika inşası için on sene 
müddeti imtiyaziye ile ruhsat verilmiştir. 

Madde 2 — İşbu ruhsat tarihinden itibaren on sene zarfında 
Derseadet ve mülhakatında bu yolda bir fabrika inşası için 
efrattan kimseye ruhsat venlmiyecektir. 

Madde 3 — Tarihi imtiyazdan sekiz mah mürurunda fab
rikanın inşasına teşebbüs olunarak andan bir sene hitamında 
şişe imaline bed ve mübaşeret olunacak ve şayed bir sene 
mürur edipte imalâta bed edemediği ve be-i ettikten sonra 
imalâta devam etmeyip tatil ettiği ve bu yolda fabrika tesisi 
ahar taraftan taleb ve istida olunduğu takdirde kakkı imtiyaz 
sakıt olacak ve o takdirce sair talihlere dahi bu bapta ruhsat 
verilecektir. 

Madde 4 — Mezkûr fabrikada imal, olunacak eşya için 
muktazi olan şişe topı ağını mumaileyh Beykoz ve havalisinde 
arazii emîriyei haliyede tesadüf eder ise meccanen ahzeylemek 
salâhiyetini haiz olup şayed arazii mezkûre Devletçe satılmak 
lâzımgelir ise bedeli misliie mumaileyhin hakkı rüchanı olacak
tır. Şukadarki ashabı uhdelerinde bulunan araziden alacağı 
ş i fe toprağı için sahibinin muvafakatini istihsale mecbur olacaktır. 

Madde 5 — Zikrolunan fabrikanın tesisi için ilk defa olarak 
Avrupadan ce lb olunacak a l i l ve edevat resmi gümrükten mu
af tutulacağı gibi on sene zarfında bu fabrikanın mamulâtm-
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dan dahilen sarf olunacak bilcümle eşyadan gerek berren ve 
gerek bahren gümrük resmi ahnmıyacak ve harice irsal oluna
cak mamulâtı dahi gümrük resminden müstesna tutulacak ve 
fakat sui istimali men için gümrük tarafından gösterilecek ka-
vaide sahibi imtiyaz tarafından riayet olunacaktır. Sahibi imti
yaz on sene mürurundan sonra sair yerli mamulâtına tevfikan 
mezkûr fabrika mamulâtının lâzımgelen rüsumunu tediyeye mec
bur olacaktır. 

Madde 6 — Mumaileyhin fabrikada istihdam edeceği bazı 
ustalardan maada hademe ve amelei saire tebaai Devleti âliyeden 
olacaktır. 

Madde 7 — Mezkûr fabrikada atik şişehanelerde şimdiye 
kadar yapılmakta olan her nevi pul şişeleri ve sair mamulât ya-
pılmıyacaktır ve fakat hali hazırlarile şişehaneler bu fabrikada 
imal olunan şişeleri takliden billur olmıyarak yalnız pul şişe 
imal ederler ise mumaileyhin itiraz ve men'e ve bir gûna müda
hale ve iddiaya hak ve salâhiyeti olamıyacaktır. 

Ns: 2 0 — Urla ve levabii Süryani Yakubi murah-
basası Mitranbolsün memuriyetine dair 

Beratı Âli 
l 6 muharrem sene 1302 ] 

Nişanı şerifi âlişani samii mekânı Sultanî ve Tuğrayı gar-
rayı cihanistani hâkanî hükmü oldurki: 

Süryanî Yakubî Patrikliği dahilinde Urfa ve tevabiinde 
bulunan Süryanî Yakubî Cemaatinin idarei umuru mezhebiye-
leri zımnında birinin murahhasa tayini lâzım gelmiş ve işbu 
darendei beratı hümayunum Piskopos Bols bilintihab tayin kı
lınmış olduğundan bahsile icrayı memuriyeti Patriki mumaileyh 
tarafından istida kılınmış olmasile zikri âti şerait dercile işbu be
ratı hümayunumu verdim ve büyürdüm ki mumaileyh piskopos 
Bo l s zikrolunan Urfa ve tevabiinde mütemekkin Süryanî Yaku
bî Cemaatinin murahasalığını idare edip kadimden murahhasa-
iığına tâbi yerlerde cemaati merkumenin büyüğü ve küçüğü 

T. 1. C. 5. F. 6 
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mumaileyhi üzerlerine murahhasa bilip âyinlerine müteallik 
umurlarında doğru sözünden tecavüz eylemiyeler ve murah-
hasalığına tâbi yerlerde azil ve nasba müstehak olan Yakubî 
Süryanî papaslannı mumaileyh âyinleri üzere azil ve yerlerini 
gayri papasa verdikte hilafı mutadı kadim müdahale 
olıınmayıp ve mumaileyhin marifet ve izni yoğuken bazı 
kura papasları âyinlerine muhalif nikâh caiz olmıyanlara 
nikâh eylemeyip ve bir avrat erinden kaçmalû veyahut 
biri avrat boşamalı ve almalı olsa aralarına mumaileyh 
ve vekillerinden gayri kimesne girmeye ve karışmıya ve akdi 
nikâh ve feshi nikâh maddelerinde ve münazaünfih olan iki hırıs-
tiyan mabeynlerini rızalarile ıslâh eyledikte ve iktiza edip âyin
leri üzere kiliselerinde yemin verdirdikte hilafı mutadı kadim 
zabitan taraflarından müdahale ve tecrim ve tağrim olunmayıp 
ve murahhasalığna tâbi yerlerde bilâ varis fevtolan karabaşların 
ve papasların ve marabet tabir olunur keşişe avratların mutadı 
kadim üzere metrukâtlann murahhasai mumaileyh Patrik tarafı
ndan canibi hazinei Celilem için ahz ve kabz eyledikte hilafı mu-
tad beytülmal ve kassam adamları ve saire tarafından mü
manaat olunmıya ve fevtolan Yakubî Süryanî karabaşları ve 
marabet tabir olunur keşişe avratlerin ve sair yakubî süryant-
lerin kendi ayinleri üzere kiliseleri fukarasına ve patrik 
ve murahhasaya her ne vasiyet ederler ise makbul olup 
yakubî süryanî şahidlerile şer'ile istima oluna ve yakubî süryanî 
rahiblerinden bazıları kilise ve manastırları yoğiken mahalle be-
mahalle gezip fesada bais olanları olur ise mumaileyh marife
tile tedibe ve men olundukta kimesne mâni olmıya ve murahha
sai mumaileyhin ve papasların ve vekil ve adamlarının hukuka 
dair her ne gûna dâvaları zuhur eder ise mahallerinde aid ol
duğu mehakimi şer ' iyede istima oluna ve süryanî yakabî papas-
lanndan ve keşiş ve keşişelerinden biri bir cinayetle ittiham 
olundukta istintak ve muhakemesi icra olunmak üzere tarafı 
Hükümetten tevkif oluna ve töhmeti sabit oldukta patrik tarafın
dan sıfatı ruhaniyesi nezolunduktan sonra kanunen hakkında 
terettüb edecek ceza doğrudan doğruya Hükümet mahbesinde 
icra kılına ve kadimden kendi âyinleri üzere kiliselerine müte
allik bağ ve bahçe ve çiftlik ve değirmen ve ayazma ve tarla ve 
manastırları ve sair bunun emsali kiliseye vakfolan eşya ve davar-
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lan bundan akdem ve veçhile zabt ve tasarruf oluna gelmiş ise 
mumaileyh dahi olveçile patrik tarafından verilen mühürlü mek-
tub mantukunca zabt ve tasrruf eyleyip tarafı ahardan hiç ehad 
mâni olmıya ve müdahale eylemiye tahriren filyevmüssadisümin 
şehri muharremülharam liseneti isna ve selâsemie ve elf. 

J * : 21 — Sicilli Nüfus Nizamnamesi hükmünce 
eimmei mahallât ve rüesayi ruhaniye taraf

larından ita kılınacak beş nevi vukuat 
ilmühaberlerinin sureti imlâsile 

ita ve istihsali hakkında 
tarifname 

8 muharrem 1302 

( Velâlete Mahsus Vukuat ilmühaberi ) 

" Sureti İmlâsı » 

Evvel emirde mevlûdun yani doğan çocuğun ismi her ne 
ise meselâ Osman Nuri veyahut Ayşe Sıddıka gibi mahlâsile 
beraber ismi hanesine yazılır. Saniyen her nerede doğmuş ise 
doğduğu mahal mahalli velâdeti hanesine yazılır. Meselâ *Der-
seadette Aksaray kurbünde Muradpaşa mahal les i , deyu kaydolu
nur. Salisen doğduğu günün tarihi tarihi velâdeti hanesine şu 
veçhile 22 haziran 3 0 0 ve ramazan 301 kaydolunur. Raiban 
doğduğu gün veya gecesi şu veçhile cuma günü saat beşte 
veyhut cuma gecesi saat sekizde olduğu gösterilir. Hamisen 
doğan çocuğun valide veya pederile sakin bulunduğu meskenler 
numarası mesken numarası hanesinde peder ve validesi künye
lerinin herbirisi dahi hanei mahsusalarında başka başka göste
rilir, ve mahalli ikametleri hanesine dahi meselâ "Derseadette 
Aksaray kurbünde Muradpaşa Mahallesi» deyu kaydolunur. 
Eğer peder ve validesi ayrı ayn sakin iseler sakin bulundukları 
yani mahalli ikametleri başka başka gösterilir. 

Mevlûdun pederi vefat etmiş bulunur ise künye hanesine 
isim ve şöhreti yazıldıktan sonra vefatı şu veçhile "Maliye 
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ketebesinden müteveffa Vasfi Efendi» deyu gösterliir. V e metni 
ilmühaberde dahi doğan çocuğun hane numarası yazı ile 
gösterilir. Meselâ "altmış beş numara» gibi işbu ilmühaber 
üzerine mevlûdun ber mucibi nizam ebeveyni tarafından bir 
kuruş itasile tezkerei Osmaniyesi istihsal kılınır. 

ita ve istihsali 

Gerek erkek ve gerek kız tevellüd eden bir çocuğun is
mini ve mahal ve yevmi velâdetini müddeti nizamiyesi içinde 
sicilli nüfusa kaydettirmeğe bermucibi nizam ebeveyni ve bu 
babda bailmühaber. muamelei kaydiyeyi icra ettirmiye dahi 
eimmei mahallât ve cemaatı gayri müslime hademesi mec-
burdır. 

İşbu kayid muamelesi imam ve muhtar ve cemaatı gayri 
müslime hademesi taraflarından verilecek ilmühaber üzerine 
icra edileceğinden mevlûdun peder ve olmadığı halde mütealli-
katı tarafından yirmi bir yaşını tekmil etmiş olan iki şahid 
huzurunda vukubulacak takrir üzerine tevellüdata mahsus 
matbu ilmühaber imam ve muhtar ve cemaatı gayri 
müslime hademesi tarafından balâda muharrer olan suveri 
imlâiye mucibince sehiv ve hatadan salim olarak imlâ ve 
temhir ile yine bunlar marifetile nüfus kalemine verilerek 
kaydı icra ettirilir. Mezkûr ilmühaber için mevlûdun ebeveynin
den alınacak bir kuruş harcın nısfı imam ve muhtar ve rüesayı 
ruhaniyeye aid olmak üzere nısfı diğeri mezkûr ilmühaberle 
beraber nüfus kalemine verilir. V e mezkûr kalemden mevlûd 
için ita edilecek tezkerei Osmaniyenin harcı olan kırk para 
kezalik imam ve muhtarlar marifetile ebeveyninden bittahsil 
tamamen nüfus kalemine teslim edilir. 

Bir anadan ikiz veya daha ziyade doğan çocuklar için 
başka başka ilmühaberler verilerek tevellüdlerinin saat ve daki
kası dahi gösterilir. 

Tevellüd eden çocuk müddeti nizamiyesi içinde nüfus 
kalemine malûmat verilerek kaydettirildikten sonra vefat etmiş 
İse yine bir hafta zarfında nüfus kalemine malûmat verilerek 
kaydı terkin ettirilir. V e işbu muamele için verilecek ilmühaber 
vefiyat vukuatına mahsus olan ilmühaberdir, ö t e y e beriye bıra
kılan çocukların peder ve validesi namalûm olarak gösterilir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



85 

Henüz tevellüd etmiş bir çocuk bulanlar nerede ve nasıl 
ve ne vakit bulduğunu beyan ile beraber çocuğu ve yanında 
bulduğu elbiseyi Zabtiye Nezaretine veyahut mensub olduğu 
polis dairesine ita ile bunun için bir zabıtname tanzim olunarak 
çocuğun sinni zahiri ve kız veya erkek olduğu ve tesmiye edi
lecek ismi yazılarak nereye teslim olunacak ise oranın ismi 
dahi ilâve olunnr. V e işbu zabıtname sicilli nüfusa kaydettirilir. 

Peder ve validesi namalûm çocuğun ebeveyni tarafından 
kendi evlâdı olduğu beyan olunduğu halde olsuretle bir teşhis-
name tanzim olunarak sicilde mukayyed ise şerh verilir. Tevel 
lüde dair malûmat vermiyenlerden bir mecididen beş mecidiyeye 
kadar cezayı nakdî alınır. 

" Münakehata Mahsus Vukuat ilmühaberi " 

" Sureti İmlâsı „ 

Evvelâ zevç ve zevcenin mahalli ikametlerile sakin olduk
ları mahallin numarası ve isimlerile babaları ismi ve akde vekil 
olanlar ile şahidlerin isimlerile babaları ismi hanei mahsusla
rına başka başka yazılarak ve tarihi ak id dahi şu veçhile 11 
ramazan 301 ve 22 haziran 3 0 0 ve yevmi akid dahi pazartesi 
ve yahut çarşamba diyerek yazılır. 

Metni ilmühaberde dahi birinci satırda açık bırakılan ma
halle bakir münakehatı için "bikri baliğa alarak» ve seyyib 
münakehatı için "seyyib alarak, ve tecdidi nikâh için "tecdiden„ 
ibareleri yaztldıktan sonra ikinci satırda açık bırakılan mahalle 
"zevci mumaileyhin, ve yahut "zevcei mumaiteyhanm» yazıla
rak andan sonra olan açık mahalle dahi 'Derseadet te molla 
Fenarî„ mahallesinde filân numaralı haneden "zevci efendinin 
veyahut "zevces i , hanımın filân sokakta filân numaralı hanesine 
ibaresile ilmühaberler metni imlâ edilir. 

"fta ve istihsalin 

Ahalii müslime beyninde cereyan eden münakehat meha-
kimi şer 'iyeden ve cemaatı gayri müsrtime münakehatı rüesayı 
ruhaniyeleri tarafından verilen izinnameler üzerine icra kılınır, izdi
vacın vukuundan nihayet sekiz gün sonra nikâhı icra eden imam 
veya reisi ruhanî keyfiyeti izdivacı musaddak nüfus kalemine 
ilmühaber ita etmeğe yani münakehata mahsus matbu ilmüha-
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beri balâda muharrer olan suveri imlâye mucibince imlâ ve 
temhir ile mikdan zirde muharrer harcile beraber kalemi mez
kûra vermeğe mecburdur. 

Münakehata dair verilecek ilmühaberler üç nevidir. Birincisi 
bakir münakehatı olup bundan beş kuruş ikincisi seyyib müna-
kâhatı olup bundan üç kuruş üçüncüsü tecdidi nikâh olup 
bundan bir kuruş harç alınır. V e bu harçların nısfı imam ve 
rüesayı ruhaniyeye aid olduğu cihetle nısfı diğeri ilmühaberile 
beraber nüfus kalemine verilir. 

Mezkûr ilmühaberlere tarifnamesinde dahi gösterildiği veç
hile zevç ve zevcenin isim ve şöhret ve sin ve sıfatı ve mahalli 
tevellüd ve ikameti peder ve validelerinin isim ve şöhret ve 
sin ve sıfatları dercedilir. 

" Talâka Mahsus Vukuat ilmühaberi „ 

" Sureti İmlâsı „ 

Zevç ile zevcenin müfarekatlerinde evvel emirde sakin ol
dukları mahallin numarası saniyen zevcin isim ve şöhret ve 
pederi ismi ve zevcesinin ismile kezalik babası ismi ve 
akdolunduklan mahal ile tarihi akideri meselâ "derseadette filân 
mahallede iki yüz doksan dokuz ramazanında „ olduğu gös te
rilir ve hini müfarekatlerinde zükûr ve inas evladlan olduğu 
halde isim ve tarihi velâdet ve mahalli velâdetlerile sınıfı aske
rîleri hanei mahsuslarına yazılır. Deresadette sınıfı askerî hane
sine sıfır vazolunur. 

V e bu çocuklar peder ve validesinden her kanğısmın yanın
da ikamet edecekler ise mesken numarasına o hanenin nu
marası yazılır. 

V e tarihi talâk dahi şu veçhile "11 ramazan 301 ve 22 haziran 
300„ deyu tahrir olunur. 

V e metni ilmühaberde açık olan mahalle zevç veya zevce
den kanğısı naklihane edecek ise anın ismi yazılır. 

Meselâ zevç ise "filân ibin filân zevcesini tatlikan filân ma
halde pederi hanesine veyahut mutasarrıf olduğu haneye veya 
isticar etmiş olduğu haneye„ deyu yazılır. 

V e zevcesi ise kezalik filân binti filân zevcini mutallâkan 
terkederek ilâ ahire imlâ dilir. 
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V e iş bu ilmühaberi istihsal edenler nakledeceği mahalle 
imamına itâ ederek anın tarafından dahi işbu ilmühaberin 
zahrına "metni ilmühaberde münderiç filân bermucibi ilmühaber 
mahallemizin filân sokağında filân numaralı haneye nakil ve 
iskân eylemiştir,, ibaresini yazarak ve bittemhir tebdili mekân 
vukuatı harcı olan bir kuruşu ahz ve istifa ederek nısfı olan 
yirmi para ile beraber işbu ilmühaberi nüfus kalemine irsal eder. 

„ ita ve istihsali " 

Talâk vukuunda imam veya reisi ruhanî tarafından keyfiyeti 
talâk balâda muharrer olan suveri imlâiye mucibince tahrir ve 
imlâ edilecek ilmühaberle nüfus kalemine tebliğ olunur. V e bu 
ilmühaberden bir gûna harç alınmayıp meccanen verilir. 

„ Vefiyata mahsus vukuat ilmühaberi „ 

" Sureti imlâsı „ 

Bir mahalde müddeti nizamiyesi zarfında birbirini müteakib 
her kaç vefiyat vuku bulur ise bir kıt 'a ilmühaber ile ihbarı 
caizdir. 

Vefat edenlerin tezakiri osmaniyeleri işbu ilmühabere rap
tedilerek ita kılınır.. Vefat edenlerin mesken numaralarile sinni 
ve tarihi vefat ve mahalli vefatile mezhebi gösterildikten sonra 
sebeb ve keyfiyeti vefatı ve ileli sariyeden olup olmadığı dahi 
dercedilir. V e işbu ilmühaber defni emvat için karantina ida
resine yazılacak diğer ilmühaberle beraber yazılarak derhal 
nüfus kalemine ita kılınır. 

Her mahallede vuku bulacak vefiyat balâdaki suveri imlâ
iye veçhile müteveffanın ve pederinin ismini ve keyfiyeti vefa
tını ve müteehhil olup olmadığını ve müteehhil ise kimin zevci 
veya zevcesi olduğunu ve sinnini ve maskatı re'sini yani doğ
duğu memleketi matbu ilmühaberi mahsusuna derç ve imlâ ve 
müteveffanın defnine ruhsatı havi sıhhiye idaresine verilecek 
ilmühaberle beraber bittanzim sıhhiye idaresine aid olan ilmü
haber oraya ve nüfus kalemine aid olan ilmühaber dahi nüfus 
kalemine ita edilir. V e mezkûr kalemce dahi müteveffanın ber
mucibi ilmühaber sicilli nüfusunca muamelei kaydiyesi icra 
edilir. 
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Vefat edenlerin tezakiri osmaniyesi mümkün olduğu halde 
mezkûr ilmühaberle beraber veyahud tarihi vefattan nihayet 
iki gün sonra nüfus kalemine ita ve teslime imam ve reisi 
ruhaniler mecburdur. Vefiyat ilmühaberleri meccanen verilerek 
bir gûna harç alınmaz. 

"Tebdili mekâna mahsus vukuat ilmühaberi,, 

"Sureti imlâsı,. 

Evvelâ bir hanede gerek müsteciren ve gerek temliken 
ikamet etmekte oldukları halde diğer mahalleye naklihane 
edecek olanlar her kaç nüfustan ibaret iseler bir kıt 'a ilmüha-
bar itasile nüfus kalemine tebdili mekân vukuatı bildirilir. 

Saniyen naklihane edenlerin oturdukları mahallin numarası 
mesken numarası hanesine v e andan sonra isim ve şöhret ve 
san'at ve sıfat ve tarihi velâdet ve maskatı resi yani mahalli 
velâdetile mahalli ikameti dahi şu veçhile "Bostan sokağında 
hanede„ deyu yazılıp andan sonra mezhebi yani mensub olduğu 
din yazılır ve sınıfı askerisi hanesine dahi Derseadetçe sıfır vaz'ı 
kâfi ise de vilâyatça dahili esnan olarak kur'a efradından 
bulunduğu veya nizamiye redif müstahfaz ve saire gibi sınıfı 
askerisi yazılır. V e metni ilmühaberlerde açık olan mahalle dahi 
filân mahalleden veyahut" filân mahalleye veya kar iyeye B iba
resi yazılır. 

„ ttâ ve istihsali „ 

Beher sene kendi şitaiyesinden sayfiyesine v e sayfiyesinden 
şitaiyesine nakledenler müstesna olmak üzere sicilli nüfusta 
mukayyed olan kimse ikametgâhını tebdil edecek olduğu halde 
mutlaka bulunduğu mahalle imam ve muhtarından balâda mu
harrer olan suveri imlâiye mucibince matbu ilmühaber almağa 
ve işbu ilmühaberi evvel emirde nakledeceği mahalle imam ve 
muhtarına bilirae olmahalleye naklihane eylediğine dair bun
lar tarafından mezkûr ilmühaber zahrına şerh verilerek temhir 
edildikten sonra nüfus memurlarına müracaatla kaydını tashih et
tirmeye ve taşradan elinde nizamı dairesinde mürur ve nüfus 
tezkereleri olduğu halde gelenler dahi geldiği mahalleye işbu 
tezkereleri irae ederek kezalik matbu ilmühaberlerden bir kıt 'a-
sını istihsal ederek nüfus memurlarına müracaatla muamdei 
kaydiyesini icra ettirmeğe mecburdur. 
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İkametgâhını tebdil edecek olanlar evvelki ikametgâhlarına 
avdetlerinde dahi nüfus kayıdlarını tashih ettirmeğe mecburdur
lar. Bu kaideye riayet etmiyenlerden bir beyaz beşlikten beş 
beyaz beşliğe kadar cezai nakdî alınır. 

Tebdili ikametgâh eden hane halkı kaç nüfus olur ise olsun 
verilecek bir kıt 'a ilmühaber için nısfı imam ve muhtarlara aid 
olmak üzere yalnız bir kuruş harç alınacağından mezkûr har
cın nısfı diğerini yani yirmi parayı ilmühaberi nüfus kalemine 
her kim irae ve i tâ eder ise tediye ve teslim eder. 

Balâda dahi muharrer olduğu veçhile vefiyat ve talâk 
ilmühaberlerinden bir gûna harç alınmayıp alelûmum mevalid 
için verilecek ilmühaberlerden birer ve tebdili mekân için ita 
edilecek ilmühaberlerden kezalik birer kuruş ve üç nevi olan 
münakehat ilmühaberlerinin balâda muharrer olduğu yeçhile 
birincisinden beş ve ikincisinden üç ve üçüncüsünden bir kuruş 
harç alınacağından işbu muayyen olan resimden fazla akçe 
alan imam ve muhtarlar ile cemaatı gayri müslime hademesi 
haklarında mücazatı kanuniye tertib ve icra olunur. 

Her nevi vukuat için nüfus idarei umumiyesinden imam ve 
muhtarlar ile rüesayi ruhaiyeye basenedatı makbuza teslim 
edilecek ilmühaberlerin bunlar tarafından her üç ayda bir kere 
muhasebesini natık defteri tanzim ve ziri temhir ile idarei 
mezkûreye verilir. 

İşbu beş nevi vukuatları tarifname mucibince vakit ve zama-
nile nüfus kalemine bildirmiyenleri tahkik ve muameleyi ni
zamiyeye her kanğı taraftan riayet edilmediği anlaşılmak için 
nüfus idaresi umumiyesinden icab eden devairde mahsusan 
tahkiki vukuat memurları ikame ve tayin olunacağı ve bunlar 
nizamı dairesinde hakikati hali meydana çıkardıkları halde ka
nunen lâzımgelen ceza her kime aid ise derhal icra edileceği 
gibi nizamnamede tahdid ve tayin edilen ücretlerden fazla 
olarak bir gûna ücret istifa edildiği dahi anlaşılır ise anların 
dahi mücazatı kanuniyeleri icra ettirilecektir. 

"Hatime., 

Bermucibi nizam cereyan eden muamele üzerine işbu ta
rifname mucibince imlâ ve ita edilecek ilmühaberler muamelâ
tının sureti cereyanınca bir gûna tadilâta ihtiyaç hasıl olduğu 
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halde evvel emirde idarei umumiyece tadilen zeyl olunmadıkça 
muamelât herhalde işbu tarifnameye tevfik edileceği gibi mena-
fii umumiyeye aid olarak bu babda vukubulacak ihtarat dahi 
idarei mezkûrece derhal nazarı tetkik ve mütaleaya olınarak 
icabı icra olunacaktır. 

Ws: 2 2 — Sanayi odaları nizamnamei esasisi 
2 eylül 1300 

Madde 1 — işbu nizamnamede tayin olunan vazaif ile 
mükellef olmak üzere Dersaadette ve vilâyat merkezlerinde 
birer sanayi odaları teşkil olunacaktır. 

Madde 2 — Sanayi odaları hıref ve sanayiin tarakki ve 
tevsii için icabeden tedabir ve vesaili ve nizamatı sanayice 
icrası lâzımgelen ıslahat ve tadilâtı ve fabrika ve destigâhla 
tesisata medar olacak teşvikatı ve sanayi sergisi küşadı ehli 
sanayie mükâfat itası ve sanayi gazeteleri neşir ve ihdası gibi 
tarakkii sanayii mucib hususatı gerek resmen ve gerek kendi
sine müracaat vukubuldukça Ticaret Nezaretine tahriren beyan 
ve ihtar edecektir. 

Madde 3 — Sanayi odaları azalığı umumen fahridir. Bun
lar Dersaadette yirmi dört ve vilâyet merkezlerinde on iki aza
dan ibaret olacaktır. 

Madde 4 — Azalar lâakal yirmi beş yaşını mütecaviz olup 
bir güna cünha ve cinayetle mahkûm olmamış erbabı sanayi 
ve ashabı iktidardan bulunup müddeti memuriyetleri üç sene 
olmak üzere intihab ve tayin edilecek ve sülüs itibarı ve kura 
usulü ile beher sene bir kısmı tebdil kılınacaktır. Tebdil edilen 
azaların yerine intihab edilecek zevat oda tarafından intihab 
olunarak tasdiki canibi Nezarete arzolunacaktır. 

Madde 5 — Vilâyet odaları azasının emri intihabları ittifak 
ve ekseriyeti âra ile mahallî idare meclisleri tarafından ve 
bunların tasdiki memuriyetleri ile Dersaadetdeki oda azasının 
intihab ve tayini Ticaret Nezareti Celilesi tarafından icra 
kılınacaktır. 

Madde 6 — işbu odalar azayi müntehibesi ittifak veya 
ekseriyeti âra ile içlerinden üç sene müddetle bir reisievvel 
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ve iki sanî ile müzakeratı vakıayi zabt ve tahrir için bir 
kâtibievvel ve sanî intihab ederek bunların memuriyetleri tas
dik olunmak üzere Dersaadet ve. vilâyet sanayi odaları taraf
larından Ticaret ve Ziraat Nezaretine bildirilecektir. Odalar 
reüsâsı her sene icra kılınacak tebdil kurasına dahil olmıya-
caklardır. 

Madde 7 — Müddeti mahdudei nizamiyeleri münkaziye 
olan reis ve kâtiblerin tekrar intihabı caizdir. 

Madde 8 — Vilâyet sanayi odaları tesisatı doğrudan doğ
ruya Ticaret Nezaretine ve muamelâtı umumiyesini Dersaadet 
sanayi odasına bildirecektir. 

Madde 9 — Sanayi odaları her on beş günde bir kere 
salı günleri içtima edecek ve lüzumu takdirinde eyyamı sairede 
dahi fevkalâde in'ikat eyliyeceklerdir. Müzakeratı vakıaya ittifak 
veya ekseriyetle karar verilir. 

Madde 10 — Esnayi memuriyetinde vefat ve istifa eden 
veyahut cünha ve cinayetle müttehem olan azanın yerine 
diğeri intihab olunur ve bilâ sebebi meşru müteakiben üç defa 
encümenin içtimalarında hazır bulunmıyan aza istifa etmiş 
addolunur. 

Madde 11 — Sanayi odaları beher sene şehri mart içinde 
fevkalâde olarak mütevaliyen birkaç gün içtima edip senei 
sabıkada verilen kararları ve muamelâtı vakıaya dair bir se
nelik vukuat ve icrââtı şamil bir kıt 'a cetvel tanzim edip bâ-
mazbata Ziraat ve Ticaret Nezaretine takdim eyliyecektir. 

Ne: 2 3 — Sanayi odaları nizamname! dahilisi 
2 eylül 1300 

Madde 1 — Sanayi odaları nizamnamei esasisi mucibince 
her ayın evail ve evasıtında olmak üzere iki defa ve indelicab 
sair günlerde dahi fevkalâde olarak içtima edecek ve sebebi 
içtimai reis tarafından bizzat şifahen veyahut tahriren 
bildirilecektir. 

Madde 2 — Eyyamı içtimaiyede reisi evvel hazır bulun
madığı halde reisi saniler vekâlet edecektir. 
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Madde 3 — Nizamnamei esasi mucibince bilintihab azalığı 
kabul eden zevatın içtimai âdi ve fevkalâdeye mahsus eyyamda 
bulunmaları lâzımdır. Riyasete bildirmiyerek üç defa eyyamı 
âdiye içtimaında hazır bulunmıyanlar istifa etmiş adolunacaktır. 

Madde 4 — Bir maslahatın müzakeresi esnasında azadan 
biri tarafından diğer bir maddeye dair mütalea irad olunmak 
istenildiği halde istimaı hitamı müzakereye telik olunur ve 
hitamı müzakerede irad olunacak mütaleanın müzakereye vaz'ı 
tensib olunduğu taktirde gelecek içtimada müzakere olunmak 
üzere rüznamei müzakere namı ile tutulacak deftere idhal edilir. 

Madde 5 — Reisten ruhsat taleb etmedikçe azadan hiç 
bir beyanı rey edemez. Esnayi müzakerat ve mübahasatta bir 
kaç aza birden ruhsat taleb ettikleri takdirde reis tarafından 
sırasına riayeten mezuniyeti kelâm itâ olunur. 

Madde 6 — Odanın küşadında içtimai sabıkta cereyan 
eden müzakerat ve kararın zabtı kıraat ve tasdik olunduktan 
sonra rüznamei müzakere ortaya konularak hüzzarın ekseriyeti 
tarafından vukubulacak taleb üzerine anda mukayyed maslahatın 
en mühimmi evvelbeevvel müzakere olunur. 

Madde 7 — Sanayi odasına havale olunacak mevaddı 
mühimme için heyetçe lüzum görüldüğü taktirde azadan mü
rekkeb olmak üzere komisyonlar teşkil olunur. 

Madde 8 — Sanayi odaları memaliki şahanede hıref ve 
sanayiin tarakki ve tevsii için icab eden vesaili ve sanayice 
İslâhat ve tadilatı ve sanayie müteallik fabrikalar ve destigâhlar 
tesisatına medar olacak teşvikatı nezarete arz ve beyan 
edecektir. 

Madde 9 — Sanayie aid hususatta asarı tarakkiyatını odalara 
irae edenler haklarında olunacak mükâfat Hükümeti Seniyenin 
nazarı atıfetine arz edilir. 

Madde 10 — Sanayi odalarına mahsus olarak mahkûk bir 
mühür olup verilen kararlara tevfikan kaleme alınan tezakir ve 
muharrerat ve evrakı saire işbu mühür ile temhir kılınır. 

Madde 11 — Reis bulunan zat odaya havale olunan bil
cümle muharrerat ve evrakı ve sanayi odaları azaları olan 
veya olmıyan erbabı sanayi tarafından menafi! sınayiaya dair 
tahriren veya şifahen vukubulacak kâfei tebligatı bilkabul ve 
ruznameyi müzakereye kayid ettirdikten sonra mevki bahs ve 
müzakereye konulan mevad ekseriyeti âra ile halolunur. 
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Madde 12 — Mevzuubahs ve müzakere olan meseleye 
azanın nısfı hazır olmadıkça kararı kat'ı verilmeyip ertesi içti
maa talik kılınır. 

Madde 13 — Sanayi odasına irsal olunan tezakir ve mu* 
harrerat ve evrak reis hazır olmadığı halde reisi sani tarafından 
açılır ve verilen kararlara tevfikan kaleme alınan tezakir ve 
evrakı saire müsveddeleri dahi imza olunur. 

Madde 14 — Sanayi odasının üç kıt'a defteri olup birine 
zabıt ceridesi olmak üzere heyetin gerek muvafık ve gerek 
muhalif olan reyleri tahrir olunup reis ve hazır bulunan aza 
tarafından imza olunur. Diğerlerine dahi odanın kâffei evrakı 
kaydolunur. 

Madde 15 — Sanayi odaları heyeti tahririyesi odalar heyeti 
tarafından intihab ve tayin olunur. 

Madde 16 — Odanın heyeti tahririyesi verilen kararları 
zabt ve tahrire ve kâffei evrakı tanzim ve muhafazaya memur 
ve mesuldür. 

Madde 17 — Azan makbuleye binaen kâtibievvelin gıyabı 
esnasında kâtibisani başkâtib vezaifini ifa eder. 

Madde 18 — Ticaret ve Ziraat Nezareti işbu nizamname
nin icrasına memurdur. 

J ^ : 2 4 — G e l i b o l ı ı d a ı ı e s ç v e i m â l o l u n a n y e l k e n 
b e z l e r i h a k k ı n d a k i m u a f i y e t i r ü s ı ı ı n i y e n i u 

1 0 s e n e d a h a t e m d i d i n e d a i r 
i r a d e i s e n i y e 

16 zilhicce 1301, 24 eylül 1300 

[İradei seniye tarihi: 9 muharrem 1302 17 teşrinievvel 1300) 

Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Gelibolu Kazasında nesç ve imâl olunmakta olan yelken 
bezlerinin dahilî ve haricî sarfiyat ve ihracat resimlerinden 
muafiyeti hakkında mevzu olan müddetin on sene daha temdidi 
hakkında Edirne Vilâyetinden sebk eden iş 'ar üzerine Dahiliye 
Nazaretile Ticaret Nezareti ve Rüsumat Emaneti beyninde 
ceryan eden muhabereyi şamil Şurayı Devlete havale buyrulan 
evrak Tanzimat Dairesinde kıraat olundu. Maallerine nazaran 
zikrolunan bezler mukaddema Şurayı Devlet kararile bilistizan 
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şerefsünuh buyrulan iradei seniye üzerine seksen dokuz tari
hinden itibaren on sene müddetle resmi gümrükten muaf 
tutulmuş olmakla bu muafiyetten bilistifade âmilleri sanatlarmca 
hayli asarı terakki göstererek ashabı sefainin teveccüh ve rağ
betlerini kazanmış iselerde bu kerre müddeti muafiyet münka-
ziye olduğundan resmi gümrük ahzına başlanır ise fiatçe fab
rika mamulâtına rekabet mümkün olamıyacağına mebni bunun 
tesiri inkıtaı ragabatı ve bilâhara sanatı mezkûrenin inkırazını 
mucib olacağına ve Ticaret Nezaretinin cevabında gösterildiği 
veçhile dahilde bir iskeleden diğer bir iskeleye naklolunan her 
nevi eşyayı dahiliye resim gümrüğünün bir müddeti muayyene 
zarfında tedricen lağvı mutasavver bulunmasına mebni müddeti 
mezkûrenin on sene daha temdid olduğunun ilân kılınmasının 
Rüsumat Emanetine tebliğ ve vilâyeti müşarileyhaye malûmat 
itasının dahi Dahiliye Nezaretine havalesi tezekkür kılındı 
olbabda emrüferman hazreti menlehül emrindir. 

Jfe: 2 5 —Emlâk ve çiftlikâtı mahsusai Cenabı Padişah! 
için mahakimce harç ve rüsum alınması 

hakkında iradei seniye (hususî) 

28 zilhicce 1301, 6 teşrini evvel 1300 

Hazinei hassai Şahane Nazareti Celilesinden takdim olunup 
bir sureti leffen Savbı Samii Sadaretpenahilerine irsal kılınan 
tezkerede arzolunduğu veçhile emlâk ve çiftlikâtı mahsusai 
cenabı cihandariye tâbi olan bazı mahaller icaratının müstecir-
lerden istihsali ve müdahale vukuunda menile beraber hukuku 
Hazinenin tamamile temini muhafazası zımnında bazan maha-
kime müracaate mecburiyet hasıl olmakta olduğu cihetle umum 
emlâk ve çiftlikâtı mahsusai cenabı padişahi için mahakimce 
harç ve rüsum aranılmamak üzere zaten müesses olan usulün ta
mimi hususunun Adliye Nazareti Celilesine tebliği hususuna 
emriferman hazreti tacidari şerefsünuh buyrulmuş olmakla 
olbabda emrüferman hazreti veliyül emrindir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



95 

J f î : 2 6 — Arazii emiriye üzerine bilâruhsat ebniye 
inşa olunmaması ve şimdiye kadar yapılmış olan

larında bedeli öşre rabtı hakkında irâdei 
seniyeyi mübelliğ Defteri Hakan! Ne

zaretinin tahriratı umumiyesi 
21 muharrem 1303, 29 teşrinievvel 1300 

Bazı mahallerde arazii emiriye üzerine bilâruhsat ebniye 
inşa kılındığı haber alındığından bunlar hakkında oluncak mua
mele Babıali canibi samisine arzolunarak cevaben şerefvarid 
olan tezkereyi samiyede bilâ ruhsat arzı miri üzerine ebniye 
inşası mücaz olmadığı halde bazı mahallerde bulunan memuri
nin ademi takayyüd ve musamahasile arzı miri üzerine bilâ 
ruhsat dekâkin vesaire inşa edildiğinden badezzeyn Hükümete 
bilmüracaa Iradei Seniyei mülükâne istihsal edilmedikçe arzı 
miri üzerine ebniye inşa ettirilmemesi için takayyüdatı lâzime 
ve mütemadiye icrası hakkında vilâyat ile elviyei müstakileye 
tebligat icrasının Dahiliye Nezareti celilesine bildirilmesi 
ve şimdiye kadar yapılmış olan bu makule ebniyenin bedeli 
öşre rabtedilmesi hususuna Şûrayı Devlet kararile bilistizan 
İdarei Seniyei Hazreti Padişahi şeref müteallik buyrularak 
Nezareti müşarileyhaya işan keyfiyet olunduğu beyanı âlisile 
icabı halin icrası emrü işar buyurulmuş olduğundan bermucibi 
Iradei Seniye şimdiye kadar bilâ ruhsat yapılmış olan ebniyenin ka
nun ve kaidesi dairesinde bedeli öşre rabt edilmesinin badeezin 
Hükümete müracaat ve bilâ istizan iradei seniye istihsal edil
medikçe arazii emiriye özerine ebniye inşa olunmasına begayet 
itina ve dikkat olunmasının ve bundan böyle kangi memurun 
dairei memuriyeti dahilinde bilâruhsat bu misillû ebniye inşa 
olunursa o memurun tahtı mesuliyete alınması mukarrer bulun
duğunun bilcümle defteri hakani memurlanna tamimen izbarı 
meclisi idarei emanetten ifade olunarak keyfiyet memurini 
saireye bildirilmiş olmakla tarafı şeriflerinden dahi berveçhi 
muharrer iktizasının ifasına sarfı mesai ve himmetle mugayiri 
kanun halat vukuundan daima tevekki ve mücanebet olunması 
ve ruhsatsız inşa olunup bedeli öşre rabt edilecek ebniye
nin mevaki ve envai ile her biri için ne mikdar bedeli öşür 
takdir edildiğini mübeyyin defterinin gönderilmesi siyakında 
terkimi rakimei muhalâsate ibtidar kılındı. 
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Jfe: 27 — Umum borsalar hakkında nizamname 
12 safer 1302 19 teşrinisani 1300 

Madde 1 — Borsa tüccar ve banger ve kumüsyoncu ve 
mubayaacı ve köşe sarrafları ve emtia tellâları ve kaptan ve 
sigortacı ve sefine sahihleri ve seyrisefain kumpanyalarının 
acentalan ile doğrudan doğruya veya bilvasıta ticaret ve ban
kerlik ve tahvilâtı umumiye ve sair muamelâtı sarrafiye icrasile 
meşgul bulunan knffci kesanın tecemmülerine mahsus bir ma-
haldir. 

Madde 2 — Borsalar Devlete aiddir ve kâffesi Ticaret 
Nezaretine merbuttur ve ticaret odası teşkil kılınmış olan şe
hirlerin münasib ve ticaretgâh olanlarında birer borsa küşad 
olunacaktır. 

Madde 3 — Derseadet borsası doğrudan doğruya Ticaret 
Nezaretinden tayin olunan komiserin tahtı idare ve nezaretinde 
bulunacağı gibi vilâyat borsaları dahi vaki oldukları mahal 
valileri veya mutasarrıfları tarafından intihab ve ticaret Neza
retinden tasdik olunacak komiserin nezareti altında bulunacaktır. 

Madde 4 — Borsada berveçhi peşin veya vade ile cereyan 
edecek muamelât evvelâ her gûna zahair ve emtianın bey ve şirası 
saniyen her nevi eşya ve meskukâtı madeniyenin bey ve şirası 
salisen sefain sigortası, rabian navulu sefain, hamisen berren ve 
bahren nakli eşya ve emtia, sadisen poliçe ve sipariş tahvilâtı 
devri, sabian devleti aliyenin tahvilâtı umumiyesile devairi devlet
ten neşir ve ihraç olunup bey ve şirası caiz olan her gûna 
sergiler ve anonim kumpanyalarının borsaya kayid ve ithal 
olunan hisse senedatının ve hükümeti seniyenin izin ve ruhsatı 
tahsil olunduktan sonra borsaya kayid ve ithal edilen her nevi 
eshamı umumiyenin bey ve devri hususlarından ibarettir. 

Madde 5 — Borsa tatil günlerinden maada beher gün 
muayyen olan saatlerde küşad olunacaktır borsaya mahsus 
olan ebniyenin bir şubesi emval ve eşyayi ticariye ve sı-
naiyeye ve diğer şubesi dahi eshamı umumiye ile dördüncü 
maddede beyan olunduğu üzere borsaca kabili bey ve şira olan 
sair senedat ve hisselerin muamelâtına tahsis olunacaktır. 

Madde 6 — Maddei sabıkada beyan olunduğu üzere mu
ayyen olan saatlerden evvel veyahud sonra borsada eshamı 
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umumiye veya ticaret ve saireye dair bir gûna muamelâtın 
vukuu caiz değildir. 

Madde 7 — Dördüncü madde mucibince borsada vukubu-
lacak muamelâtın fiati yevmiyesi beher gün bir varakai mahsu-
saya kayid olunacak ve fiatı cariyeyi havi bulunacak olan işbu 
varaka borsa kapanmazdan evvel sındıklar marifetile ilân kılına
caktır varakai mezkûreye dercolunacak fiat borsada cereyan 
eden muamelâta göre tayin olunacaktır. 

Madde 8 — Dördüncü maddede muharrer muamelât cin
sinden olmak üzere ticaret ve sarraflık ve eshamı umumiye 
muamelâtını teklif veya icra etmek üzere borsadan gayri ma
halde tecemmu etmek memnu olup bu misillû tecemmüleri 
tecviz veya müsaade ederek müsebbib olanlardan defai ulâda 
yirmi osmanlı altını ve tekerrüründe işbu cezayı nakdî taz'if 
olunacaktır. 

Madde 9 — Ticaret ve sarraflık ve eshamı umumiye ve 
saireye dair muamelât icra etmek niyetile halkın borsa civarın
da veya mahali sairede sokaklarda toplanması kaf iyen mem
nudur. 

Madde 10 — Borsaya halkın duhulü memnuiyet tahtında 
olup ancak borsaya mahsus muamelât ile meşgul olmak üzere 
yalnız müşteri olanların duhule hak ve salâhiyetleri vardır. 

Madde 11 — Müşterilerin adedi gayri mahdud olup mua
melât ve esham ve senedat ve hısas borsasına müşteri olan
ların isimlerini kayda mahsus bir defter* bulundurulacağı gibi 
emval ve eşyayı ticariye ve sınaiye borsası müşterileri için 
dahi diğer bir defter tutulacaktır ve şahsı vahid murad eyledi
ği halde iki deftere de ismini kayid ettirebilecektir. V e borsa 
komiserinin ve istihdamı lâzım gelen kâtib ve hademelerin 
maaşına ve borsanın sair masarifine karşılık olmak üzere müş
terilerin senevî verecekleri akçe borsa meclisince kararlaştırılıp 
Ticaret Nezaretine bildirilecektir. 

Madde 12 — Müşterilerin berveçhi ba lâ ita etmeleri lâzım-
gelen ücret peşin olarak beher senesinin bidayetinde tediye 
olunacaktır. 

Madde 13 — Her kangi millet ve tebaadan olur ise olsun 
bilâ fark ve talebleri üzerine borsaya müşteri yazılmağa hakkı 
olanlar evvelâ daim! surette veya muvakkaten borsanın bulun-

T. 1 C. 5 F . 7 
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duğu şehirde mukim veyahut ikamet etmeğe müteahhid olan 
tüccar ve sarrafan ve kaptan ve sigortacı ve sefain sahihleri 
ve mubayaacı ve tellâl taifesinden bulunanlar saniyen sıfatı 
mezkûreden birile muttasıf olmayıp ancak o şehirde mukim 
oldukları halde ashabı namus ve itibar ve hüsnü ahlâk asha
bından olduklarına dair borsa müşterilerinden iki neferin imza
sını havi şehadetname ibraz edecek olanlardan ibarettir. Daimî 
surette veya muvakkaten mukim olmıyan veya evvelleri mukim 
olupta muahharan tebdili ikametgâh edenler müşteri silkinden 
terkin olunur. 

Madde 14 — Mücazatı terhibeye veya terziliye ile mahkûm 
olanlarla hali iflâsta bulunan veyahut izharı iflâs edipte badehu 
nizamına tevfikan iadei itibar etmemiş olanların borsaya du
hulleri kaf iyen memnudur. 

Madde 15 — Borsa müşterilerinden yalnız mubayaa ve 
muamelâtı tellaliye ile meşgul olmak istiyenler isimlerini def
teri mahsusuna kayid ettirmeğe mecburdurlar bu suretle isim
lerini deftere kayid ettiklerinde ne cins tellâllık ile meşgul ola
caklarını beyan ve kendi hesabları için her gûna muamelâttan 
mübaadet ve ictinab edeceklerini dahi sarahaten taahhüde mec
burdurlar bu babda nakzı taahhüd edecek olanların isimleri 
defterden terkin olunacaktır. Bu misillûlardan tekrar mubayaacı 
ve tellâllar defterine birinin kaydi ancak o tarihe kadar roukay-
yed olupta o cins muamelâtı tellaliyenin ıcrasile meşgul bulunan 
tellâlların lâakal sülüsü miktarının o makule kimesnelerin ka
bul olunması hakkında beyanı rey eylemelerine mütevakkıftır. 
Ancak ismi tellâller defterinden terkin olunmuş olan kimse lâa
kal üç sene mürur etmedikçe sonra müceddeten tellâllar silkine 
kabul olunmıyacaktır. 

Madde 16 — Borsa muamelâtı bir encümen marifetile rü-
yet olunur şöyleki on birinci maddede beyan olunan iki şube
den beherinin müşterilerinden mürekkeb her sene bir meclis 
akdolunup ekseriyeti mutlaka ile içlerinden yedi kişiyi encümen 
azalığına intihab ederler encümen azasının akalli yirmi beş ya
şında olması lâzım gelip müddeti memuriyetleri dahi yalnız bir 
sene devam edecek ve kendileri meccanen hizmet edeceklerdir, 
intihabı aza zımnında akdolunacak meclis borsanın mahalli 
mahsusunda toplanacak ve hususî intihab dahi Ticaret Nezareti-
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nin veyahut tarafından tayin olunacak memuru mahsusun riya
seti tahtında vukubulacaktır. Hazır bilmeclis bulunan müntehib-
lerden beheri işbu nizamnameye tevfikan sıfatı matlûbeyi haiz 
olan müşterilerden reyi hafi kaidesince yedi kişinin isimlerini 
mübeyyin birer pusula ita edeceklerdir. Bu suretle en ziyade 
rey kazanacak yedi gişi o şubeden encümen azalığma tayin 
olunur. 

Madde 17 — Encümenin her şubesi azası içinden bir reis 
ile bir sandıkkâr intihab edecek ve azasından lâakal dört neferi 
hazır olmadıkça bir madde üzerine karar veremiyecektir. Müza
kere olunan maddelere ekseriyeti âra ile karar verilir ve tesavii 
âra vukuunda reisin reyi bulunan taraf ekseriyet kazanmış 
addolunur. 

Madde 18 — Encümen beher şubenin umuru dahiliyei inzı-
batiyesine ve mubayaacı ve tellâlların hukuk ve vezaifi ile bun
ların gerek beyinlerinde ve gerek müşterılerile olacak münase
betlerinin tayinine ve borsanın muamelâtı ne yolda cereyan 
edeceğine dair bir nizamname tanzim etmeğe mezundur. Nizam
namei mezkûr borsa şubeleri tarafından tanzim ile hükümeti 
seniyenin tasdikına arz olunacak ve resmen kabul edildikten 
sonra borsaya talik kılınacaktır. Müşteriler işbu nizamata ittibaa 
mecburdur. Encümen borsanın menafii maneviye ve maddiyesi-
ne ihtimam etmek vazifesile mükellef olup mecmu müşterilerin 
makamına kaimdir ve nizamnamelerin temamii icrasına dikkat
le muhalifi nizam vukua gelecek halat ve harekâtı menetmek 
ve borsa muamelâtından dolayı mubayaacı ve tellâl ve müşte
riler beyninde tekevvün eden münazaat hakkında nizamına tev
fikan vereceği kararları lieclilicra komisere beyan eylemek 
dahi encümene aiddir. 

Madde 19 — Borsa komiserleri borsa ile Ticaret Nezareti 
veyahut mahallî hükümeti meyanında vasıtai resmiyedirler bil
hassa hükümeti seniye tarafından borsaya ve borsa tarafından 
hükümeti seniyeye vuku bulacak tebligat komiser vasıtasile 
icra edileceği gibi borsanın şubeleri tarafından neşrolunacak 
ilânatın zıırini dahi imza ve tasdik edecektir. Borsadan verile
cek pusula ve fiat varakalariie şehadetnameler evvelce komi
sere irae olunup kendisinin tasdik ve mührü mahsusunu havi 
olmadıkça muteber tutulamıyacaktır. Komiser gerek borsanın 
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mahalli mahsusunda ve gerek haricinde asayişi umumumî ve 
hüsnü intizamın halelpezir olmamasına sarfı dikkat edip muhalifi 
nizam harekâtta bulunanların isimlerini zapt ile icab eder ise 
encümene haber verecek ve ledeliktıza zabıtaya dahi müracaat 
eyliyecek ve nizamına tevfikan encümen tarafından verilecek 
kararları dahi icra edecektir. 

Madde 20 — Her sene müddeti nizamiyesi hitam bulacak 
encümenin iki şubesi komiserin tahtı riyasetinde akdi meclis 
ederek o sene bütçesini tayin edecektir ve mezkûr bütçe 
derseadette Ticaret Nezaretine ve vilâyatta vali veya mutasar
rıfa ita olunacaktır ve senei sabıka masarifat ve hasılatının 
hesabı müceddeden ıntihab olunan encümen tarafından tetkik 
ve muayene olunarak ba mazbata komisere bildirilecektir, işbu 
mazbata Ticaret Nezaretince tasdik olunduktan sonra ahkâmı 
umumun malûmu olmak için sureti borsa derununa talik ile 
ilân edilecektir. 

Madde 21 — Düsturun cildi şalisinde münderiç 11 şevval 2 9 0 
ve 19 teşrinisani 89 tarihli borsa nizamnamesinin işbu nizam
nameye mugayir olan mevaddı münfesihtir. 

Madde 22 — Ticaret Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

irade tarihi 10 receb 1303, 3 nisan 1 "02 

JSfe: 2 8 — Mülâzım rütbesi madununda bulunan küçük 
zabitan ile neferattan vefat edenler mühallefat es-

manının posta ücretinden istisnası hakkında 
tradei Seniye 

2 i saf er 1302 
Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin Mazbatası 

Tarafı Valâyı Seraskeriden Makamı Samii Sadaretpenahile-
rine takdim kılınan 16 muharrem 302 tarih ve üç yüz kırk do
kuz numaralı tezkere Şûrayı Devlete havale ve 21 muharrem 
302 tarihinde dahiliye Dairesine ita olunmakla kıraat olundu. 

I irade tarihi: 23 safer 1302, 30 teşrinisani 13001 
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Maalinde efradı askeriyeden mülâzım rütbesi madununda 
bulunan küçük zabitan ve neferattan hululü eceli mev'udile ve 
fat edenlerin güzeşte maaşlarile esmanı mühallefatları olarak 
zuhur eden mebaliğ ber nehci şerişerif isbatı veraset edecek, 
varislerine verilmek üzere postaya tevdian memleketlerine 
gönderilmekte ve posta ücreti derunundan tesviye edil
mekte isede bunlardan bazan silki askeriye duhullerini müteakib 
vefat ederek güzeşte maaşları olmıyanların üç beş kuruştan ibaret 
zuhur eden nakdi mevcudu varislerine lieclelita mahallerine 
gönderilmek üzere memleketlerinin budiyetine göre bazan bir 
ve bazan iki misli posta ücreti ve bendiye masrafı taleb olun
makta olup halbuki bunun müteveffanın nakdi içinden tesviyesi 
kabil olamamakla beraber buna karşılık olmak üzere muvazeneye 
bir şey ilâvesile Hazinei nizamiyeden tesviyesi cihetine gidilse 
gönderilecek akçeden ziyade ücret verilmek demek olacağı gibi 
esasen her ikisinin Hazinei Celileye aid iki şubei idare beyninde 
bir muamelei bifaide olarak rehini cevaz olamıyacağı ve mühal-
lefat ve bedelât ve emanatı askeriyenin muamelâtı kuyudiyesine 
ve teferruatına dair idarei Askeriye Nizamnamesinde silki aske
ride silâh altında bulunanlardan Mülâzımların madununda olup 
vefat edenlerin mühallefatından harcı kısmet ve kezalik efradı 
raerkumenin mühallefatı için vereseye ve vekillerine verilecek ilâmı 
şerhlerden dahi harcı ilâm alınmaması mestur olduğu gibi efra
dı askeriyenin memleketlerinde bulunan ebeveyn ve mütealli-
katlarına yazmakta oldukları mektublardan dahi posta ücreti 
alınmamakta olduğu beyanile asakiri şahane hakkında ötedenberi 
mebzul buyrulan inayatı seniyei Hazreti Padişahiye zamimei c e 
dide olmak üzere postahanelerce bunlardan ücreti nakliye ve ben
diye alınmaması gösterilmiştir. Efradı askeriyenin memleketlerin
de bulunan ebeveyn ve müteallikatlanna göndermekte oldukları 
mektublardan posta ücreti istifa olunmadığı cihetle mühallefat 
esmanının dahi ücreti nakliye ve bendiyeden istisnası nünasib ve 
şanı âliye lâyik görünmüş olmakla bermucibi istizan ifayı mukte-
zasının Posta ve Telgraf Nezaretine i ş ' a n v e Makamı Valâyı 
Sipehdariye dahi beyanı hal edilmesi tezekkür kılındı. Emrüfer-
man Hazreti menlehülemrindir 
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tezkerei maruza 

Tarafı valayi Seraskeriden mebus tezkere üzerine Şurayı 
Devlet dahiliye dairesinden tanzim olunup leffen arz ve takdim 
kılınan mazbata maalinden müsteban olduğu veçhile efradı as
keriyeden mülâzım rütbesi madununda bulunan küçük zabitan 
ve neferattan vefate denlerin güzeşte maaşlarile esmanı muhalle-
fatları olarak zuhur eden mebaliğ ber nehci şer ' i şerif isbatı 
veraset edecek varislerine verilmek üzere postaya tevdian 
memleketlerine gönderilmekte ve posta ücreti derunundan tes
viye edilmekte ise de bunlardan bazan silki askerîye duhul
leri akabinde vefat ederek güzeşte maaşları olmıyanlarm üç 
beş kuruştan ibaret zuhur eden nakdi mevcudu varislerine 
lieclilita mahallerine gönderilmek üzere memleketlerinin budi-
yetine posta ücreti ve bendiye masrafı talep olunmakta olup 
halbuki silki askeride silâh altında bulunanlardan mülazımların ma
dununda olup vefat edenlerin muhallefatmdan harcı kısmet ve 
kezalik efradı merkumenin muhallefatı için vereseye ve vekille
rine verilecek ilâmı serilerden dahi harcı ilâm alınmaması 
nizamnamesinde mestur olduğu gibi memleketlerinde bulunan 
ebeveyn ve müteallikatlarına yazmakta oldukları mektuplardan 
dahi posta ücreti alınmamakta olduğundan muhallefat esmanı-
nın dahi ücreti nakliye ve bendiyeden istisnası hususunun P o s 
ta ve Telgraf Nezaretine bildirilmesi ve makamı seraskeriye 
dahi beyanıhal olunması tezekkür kılınmış olmakla olbabda 
her ne veçhile iradei seniyei Padişahi müteallik ve şerefsudur 
buyurulur ise infazı mantuku münifine iptidar edileceği beyanile 
tezkerei senaveri terkim olundu efendim. 

22 safer 1302 ve 29 teşrinisani 1300 tarihli 

tradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpena-
hilerile melfuf mazbata manzuru âli buyurulmuş ve berveçhi 
istizan muhallefatı mezkûre esmanımn dahi ücreti nakliye ve 
bendiyeden istisnası rehini müsaadei seniyei cenabı Padişahı 
olarak mazbatai maruza iade kılınmış olmağla olbabda. 
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J * 2 9 — 2 6 Rebiülahir 1 2 9 7 tarihli tensikı maaşat 
kararnamesinin 4 ve 5 inci mevaddı 

muaddelesi [*] 
19 safer 1302 ve 26 teşrinisani 1300 

Madde 4 — Mektubçular derecei ulâ ve saniye ve salise 
ve rabıa itibarile dört derecedir her dereceye mensub olan 
mektubçuluklar ile maaşatı cetveli atide gösterilmiştir: 

Derecei Ulâ Mektubçulukları 
Kuruş 

10 000 Amedcilik 
9 000 Başvekâlet Mektubçuluğu 

Derecei saniye mektbçulukları 

~5 000 Dahiliye Mektubçuluğu 

5 000 Hariciye Mektubçuluğu 
5 000 Maliye Mektubçuluğu 
5 000 Harbiye „ 
5 C00 Vergi Emaneti Maktubçuluğu 

Dereci salise Mektubçulukları 

4 000 Meşihat Mektubçuluğu 
Dereci rabıa Mektubçuluklan 

3 500 Bahriye Mektubçuluğu 
3 500 Adliye 
3 500 Ticaret , 
3 500 Tophane n 

3 500 Maarif 
3 500 Nafıa 

Madde 5 — Muhasebeciler beş derecedir her dereceye 
mensub olan muhasebeciler ile maaşatı atide tayin olunmuştur. 
Rüsumat ve Aşar ve ağnam emanetlerile Pos ta ve Telgraf ve 

[*] Olbabda Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası: 
"Hariciye Muhasebecilikle Umuru Şehbenderî ve Mektubu Hariciye» 

"Mühimme Müdıriyetlerinin ve Vergi Emaneti muhasebeciliği ile Mektubçuluğu,, 
"ve Senedatı Umumiye Müdiriveti maaşlarının beşer bin kuruşa İblâğı bilişti-, 
"zan şereftaaltûk eden Iradei Seniye hükmü Celilinden olmakla tensikı maa-„ 
"şat kararnamesinin ana göre tadili hakkında Şûrayı Devlete varid «lan üç„ 
"kıt'a buyrultui Â<i Tanzimat Dairesinde bilkırae bunlardan Mektubu Hariciye, 
"Mühimme ve Umuru Şehbenderî Müdürlükleri ve Vergi Emaneti Senedat, 
"Müdürlüğü Maaşlarına dair Kararname! mezkûrda sarahat olmadığından anlar» 
"içia Kararnamenin tadiline bittabi mahal olmamakla yalnız derecei saniye, 
"mektubçuhıklarile derecei saniye ve salise Muhasebeciliklerinin Maaşa tını,, 
"rnübeyyin olan dördüncü ye beşinci maddeleri hükmü lradei Seniyeye tevfi.„ 
"kan tashih ve nüshai muaahhahast leffea takdim kılındı olbabda emrifermao» 
"Hazreti menlehülemrindir„ 
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Nt: 3 0 — Dersaadet Dcvairi Resmiyesine muktazi 
sobaların çini ve sabit cinsten iştirası ve 

borularının dahi Tersanece bakırdan imali 
hakkında iradei seniyeyi mübellig 

Tahriratı Rüsıımiye 
7 rebiülevvel 1302, 13 kanunuevvel 1300 

Her sene tebdil ve tecdid için tekeilüfat ve masarifatı daime 
ihtiyarına mahal kalmamak üzere bundan böyle devaire vaz-
olunacak sobaların çini ve sabit cinsinden olarak iştirası ve 

Orman ve Maaddin Müdürü Umumiliklerinde Aklâm Başkâtiblerinin 
mafevkinde olan umuru Tahririye ve Hesabiye memuriyetleri 
dereci hamişe Muhasebeciliklerine muadil olup ol dereceye mahsus 
maaş alırlar. 

Derecei Ulâ Muhasebecilikleri 
Kuruş 

9 000 Maliye Masarifatı Umumiye muhasebeciliği 
Derecei saniye Muhasebecilikleri 

TÖOO Maliye Varidat Muhasebeciliği 
7 000 Maliye Düyunuumumiye Muhasebeciliği 

Derecei salise Muhasebecilikleri 

5 000 Nizamiye Muhasebeciliği 
5 000 Bahriye 
5 000 Tophane 
5 000 Maliye Muhasebatı Atika Muhasebeciliği 
5 000 Hariciye Muhasebeciliği 
5 000 Vergi Emaneti Muhasebeciliği 

Derecei Rabta Muhasebecilikleri 

4 0Ö0 Dahiliye Muhasebeciliği 
4 000 \dl iye 
4 000 Nafıa 

Derecei Hamişe Muhasebecikleri 
3 000 Ticaret Muhasebeciliği 
3 000 Maarif 
3 0 0 0 Aşar 
3 0 0 0 Pos ta ve Telgraf Muhasebeciliği 
3 0 0 0 Rüsumat Muhasebeciliği 
3 000 Orman ve Meadin Muhasebeciliği 
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borularının dahi bakırdan olmak üzere Tersaneiamirece imal 
ettirilmesi muktezayı emrüfermanı Hazreti Padişahiden olduğu 
ve keyfiyet Bahriye Nezareti Celilesile devairi saireye de bildi
rildiği beyanile Emanetçe dahi icabı takdirinde iradei seniye 
hükmü celiline tevfikı muamele olunması lüzumu Dahiliye Ne
zareti Celilesinden mebus elli sekiz numara ve 20 teşrinisani 
1300 tarihli tezkerei aliyede izbar buyrulmuş ve keyfiyet icab 
edenlere tebliğ ve iş 'ar kılınarak emanetçe mucibince iktizasının 
icrası mukarrer bulunmuş olduğundan nezareti valâlarınca dahi 
badema tebdil ve tecdidi derecei vücubda görünen soba ve 
boruların sureti muharrere veçhile tedarik ve mubayaası zım
nında evvelemirde keyfiyetin canibi emanete izbarı lüzumunun 
muhasebe ifadesile beyanına ibtidar kılındı 

Jft: 31 — Saltanatı Seniye Şehbenderlerim' 
Mahsus Talimat 

19 sefer 1302, 26 teşrinisani 1300 

Kısmı Salis 
Seyriseftfin 

FASLI EVVEL 
Sefaini Harbiyei Osmaniye 

Yüz beşinci bend — Şehbenderler bulundukları mahal
lere vürud eden sefaini harbiyei Osmaniye için memurini 
mahalliye nezdinde her türlü muaveneti mümküne icrasına 
mecburdurlar. 

Yüz altıncı bend — Şehbenderler saltanatı seniye sefaini 
harbiyesinden firar eden neferatı derdest edip gemiye teslim 
için zabıta tarafından talebi muavenet edeceklerdir. 

Yüz yedinci bend — Eğer firari mensub olduğu sefinenin 
hareketinden sonra kendi ihtiyarile Şehbenderhaneye gelirse 
Şehbender evrakını yedinden alarak merkumu Memaliki Şaha
neye gönderecek gerek merkumun ve gerek rakib olduğu 
sefine ile ilk uğrayacağı Osmanlı iskelesinin isimlerini Hariciye 
Nezaretine iş 'ar ve firarinin yedinden aldığı evrakı dahi Bah
riye Nezaretine gönderilmek üzere Hariciye Nezaretine tisyar 
eyliyecektir. 

Yüz sekizinci bend — Karada bırakılan asakiri bahriye 
hastagânı mazharı himayet ve muavenet olacak ve bunların 
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hini avdetlerinde isimleri ve rakib oldukları sefine ile ilk 
uğrayacağı Osmanlı iskelesinin isimleri Şehbender tarafından 
Hariciye ve Bahriye Nezaretlerine iş 'ar kılınacaktır. 

Yüz dokuzuncu bend — Gerek asakiri bahriyei şahane ve 
gerek sair tebaayi şahaneden vefiyat zuhurunda hariçte mü-
nasib bir mahallin makberei mahsusa tayinine ve cenazenin 
usulü veçhile oraya defnettirilmesine şehbenderler ihtimam 
eyliyeceklerdir. 

Yüz onuncu bend — Şehbenderler dairei memuriyetleri 
dahilinde şuriş veya harbi dahilî zuhurunda orada bulunan 
düveli mütehabbe konsoloslarının kendi tebaalarını himaye 
zımnında ittihaz ettikleri tedabire tevfikan gerek tebaai os-
maniyenin himayesine ve gerek şehbenderhanenin emri mu
hafazasına teşebbüs edeceklerdir. 

Yüz on birinci bend — Şehbenderler tedabiri müttehazeyi 
biletraf merbut oldukları sefareti seniyeye iş 'ar ve bu bab-
da hariçten ittihazı lâzım gelen tedabiri makule hakkındaki 
mütaleatını dahi ilâveten izbar ile vürud edecek talimata intizar 
edeceklerdir. 

Yüz on ikinci bend — Şehbenderler saltanatı seniye sefaini 
harbiyesinden birinin hareketinden sonra terk edilen çapa ve 
zincir ve şamandıra ve şamandıra edevatı ve seren ve sandal 
ve saire gibi eşyayı tahlis edeceklerdir şu şartla ki tahlis edi
lecek eşyanın füruhtundan hasıl olacak esman masarifi tahlisi
yeyi kapatmalıdır. 

Yüz on üçüncü bend — Tahlis olunan eşya hemen bilmü-
zayede satılacak ve masarifi tahlisiye esmanı hasıladan tenzil 
edilerek kusuru muamelâtı vakıayı mübeyyin bir kıt 'a zabıtna
me ile beraber Hariciye Nezaretine irsal kılınacaktır. 

F A S L I SANI 

Sefaini Osmaniye muamelâtı sevkıyesi 

Ve Sefaini Ecnebiye sıhhiye patentaları vizesi 

Yüz on dördüncü bend — Şehbenderler bulundukları 
memleket limanına vürud eden sefaini ticariyei osmaniyenin 
kendilerine ihbar olunması için hükümeti bahriyei mahalliye 
nezdinde ve hacet messeder ise sefareti seniye vasıtasile 
teşebbüsatı lâzıma ifa edeceklerdir. 
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Yüz on beşinci bend — Her osmanlı tüccar sefinesi devleti 
aliye şehbenderi bulunan bir mahalle vasıl olduktan yirmi 
dört saat zarfında Ticareti Bahriye Kanunnamei Hümayununun 
elli dokuzuncu maddesine tevfikan şehbenderhaneye gidip 
takririni yani raportosunu vermeğe ve sefine evrakını teslim 
etmeğe mecbur olup hilafı harekette bulunanlardan yüz 
kuruştan beş yüz kuruşa kadar ve şehbenderin haberi 
olmaksızın ve sefine evrakını ibraz etmeksizin limanı terk 

{[eden kaptanlardan beş yüz kuruştan bin kuruşa kadar ce 
zayı nakdî alınacaktır. 

Yüz on altıncı bend — Bendi sabıkta muayyen cezayı nak
diyi istihsal için şehbender mütecasir olan kaptan ile se
finenin ismini bittahkik derhal Hariciye Nezaretine iş 'ar eyli-
yecektir. 

Yüz on yedinci bend — Bu suretle mahkûm olan kaptanı 
şehbender derdest ettikte kaptan şehbenderhane rüsumunu 
ve mahkûm olduğu cezayi nakdiyi ifadan imtina eder ise 
evrakı müruriyeyi ita etmemeğe ve irsalâtı men eylemeğe 
şehbenderin salâhiyeti olacaktır. 

Yüz on sekizinci bend — Kaptan takririni vermedikçe 
yeniden hiç bir vakit emval ve emtia ihraç edemez meğer
ki kuvvei karibeye gelmiş bir tehlikeden dolayı emval ve 
emtia zayi ve telef olmak üzere buluna. 

Yüz on dokuzuncu bend — Seyahati sahiliyei medide ile 
seyrüsefer eden her kaptan sefinesinde Ticareti Bahriye Ka
nunnamei Hümayununun otuz sekizinci* maddesinde muharrer 
olan yevmiye defteri ve otuz dokuzuncu maddesinde göste
rilen libreto tabir olunur defteri ve kırkıncı maddesinde 
mezkûr olan keşif mazbatasını ve kırk birinci maddesinde gös
terildiği veçhi le : 

Evvelâ — Senedi bahrî veyahut bir sureti musaddakasını 
Saniyen — Sancak beratını 
Salisen — Tayfa defterini 
Rabian — Tahmiliye senedile navul kunturatosunu 
Hamisen — Manifesto tabir olunur hamule kaimesini 
Sadisen — Gümrük tezkeresi ve ilmühaberini 
Sabian — İzni sefine emrialisini 
Saminen — Sıhhiye patentasını 
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Tasian — Ticareti Bahriye Kanunnamesinin bir nüshasını 
bulundurmağa mecburdur. 

Yüz yirminci bend — Salisen işaretile zikrolunan tayfa 
defteri memaliki ecnebiyede devleti aliye şehbenderleri tara
fından tanzim kılınır. 

Yüz yirmi birinci bend — Şehbenderler bir osmanlı sefi
nesinin muamelei sevkiyesini ifa sırasında yevmiye defterini 
kaydi ihtirazî tahtında zahriye edeceklerdir. 

Yüz yirmi ikinci bend — Şehbenderler muamelei sevki
yesini ifa ettikleri sefine kaptanlarının yedlerine ahzolunan 
rüsumun müfredatını mübeyyin bir kıt 'a mümza ve mahtum 
makbuz pusulası vereceklerdir. 

Yüz yirmi üçüncü bend — Şehbenderler kavaidi mer'iye 
iktızasınca şehbenderhanenin bir memuru hazır olmaksızın 
mahallî gümrük veya zabıta memurlarından birinin bir Os
manlı sefinesine dahil olmamasına imkân müsaid olduğu mertebe 
dikkat edecekleri gibi gümrük muamelâtını teshil ve izaai vakit 
olunmaması için icabı takdirinde hükümeti mahalliye nez-
dinde muavenet eylemek üzere kendilerine bir bahriye 
tellâlı iraesini kaptanlar taleb ve istida ederler ise şehben
derler bermucibi istida muteber ve mutemed bir bahriye tellâlı 
irae edeceklerdir. 

Yüz yirmi dördüncü bend — Limanda donanmayı hüma
yundan bir sefine bulunmadığı takdirde şehbenderler osmanlı 
sefaini ticariyesi dahilinde zabıtaya aid vezaifi icra ederler. 

Yüz yirmi beşinci bend — Osmanlı sefaini ticariyesi 
kaptanları ile zabitan ve bekçileri şehbendere kendi âmirleri 
nazarile bakacaklar ve anın tarafından nizamı dairesinde 
vukubulan kâffei evamir ve tenbihata itaat edeceklerdir. 
Fakat evamiri mezkûrenin kendilerine tahriren ita olunmasını 
taleb etmeğe hakları olacaktır. 

Yüz yirmi altıncı bend — Kaptan hareket edeceğini be
yan ettikten yirmi dört saat sonra sefinenin şevkinde teahhur 
vukua gelirse bundan dolayı hasıl olacak netayiçten şehben
der mes'ul olacak ve bir kaptan limanı terke mecburiyetin
den naşi osmanlı ise sefinenin muamelei sevkıyesi ve ecnebi 
ise sıhhiye patenta vizesi için her ne vakit şehbenderhaneye 
müracaat eder ise şehbender evrakı müruriyeyi tanzim etmek
ten imtina edemiyecektir. 
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Yüz yirmi yedinci bend — Memaliki şahane limanlarından 
birine azim olan tebaai osmaniye veya ecnebiye kaptanlarının 
hamulesini terk eyledikleri liman hükümetinden yedlerine ita 
kılman sıhhiye patentesmı o limanda Devleti aliye şehbenderi 
bulunduğu takdirde şehbendere vize ettirmeğe mecburdurlar. 

Yüz yirmi sekizinci bend — Şehbenderler esliha ve barut 
ve dinamit tahmil eden sefain hakkında istihsali malûmat 
emrinde vapur ve gemilerin hamulelerini mübeyyin tanzim 
kılınan hamule kaimesinin sureti musaddakasını şehbenderha-
nede muhafaza etmek üzere kaptanlardan ahzedeceklerdir ve 
icabı halinde bu misillû esliha ve eczayi nariye şehbenderler 
canibinden hükümeti mahalliyece zabt ve hıfzettirilip hemen 
Hariciye Nezaretine malûmat itasile verilecek emre intizar 
edilecektir. 

Yüz yirmi dokuzuncu bend — Bu veçhile hamule kaime
sini şehbendere irae ve teslimden imtina eden ve patentası 
vizesiz olarak memaliki şahaneye giden vapur ve gemileri 
azim oldukları limanlar hükümeti osmaniyesine şehbenderler 
batelgraf ihbar eyliyeceklerdir. 

F A S L I S A L İ S 

Sefaini osmaniye derununda vuku bulan cünha ve cinayet 
Yüz otuzuncu bend — Bahirde bir osmanlı sefinesi deru

nunda tebaayi Devleti âliyeden biri tarafından vuku bulacak her 
nevi cünha ve cinayetf mehakimi devleti âliye marifetile faslı 
rüyet olunur. 

Yüz otuz birinci bend — Şehbender cinayeti vakıa üzerine 
olan tahkikatını mübeyyin derhal bir zabıtname tanzim ve 
bunun bir sureti musaddakasını sefareti seniye vasıtasile Hari
ciye Nezaretine irsal eyliyecektir. 

Yüz otuz ikinci bend — Eğer maznunun müttehim olduğu 
tebeyyün eder ise şehbender bunu memaliki şahaneye azim 
olan bir osmanlı harb sefinesi veya tüccar gemisine irkâb ile 
gönderecek ve evrakı müteferria ve ittihamiyeyi Hariciye 
Nezaretine irsal edecektir. 

Yüz otuz üçüncü bend — Memaliki şahaneye giden kap
tan adedce tayfasının bir humsunda dun olan müttehimleri 
sefinesine almaktan imtina edemez ve kendisine tevdi olunan 
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müttehiminden mes'ul olup olbabda lüzum göreceği kâffei 
tedabiri ihtiyatiyeyi ittihaza mezun olur ve sefineye hasbelicab 
irkâb olunan müttehiminin adedi sefine evrakından tayfa 
defterile patentasında zikir ve tasrih kılınır. 

Yüz otuz dördüncü bend — Memaliki şahaneye iade kılı
nan müttehiminin hapishaneler Nizamnamesinin tayin ettiği 
miktarı tecavüz etmemek üzere sefinede vuku bulacak iaşe 
masarifi Zabtiye Nezaretine aiddir. 

Yüz otuz beşinci bend — Bahirde bir osmanlı sefinesi 
derununda bir ecnebi tarafından diğer bir ecnebi hakkında 
vukubulacak her nevi cünha veya cinayet kaptan tarafın
dan şehbendere ihbar olundukta şehbender maznunu 
kaptanın rapor tu ve sair bilcümle evrakı müeyyide ile 
beraber mensub olduğu konsolosa ve eğer maznun şeh
benderin mukim olduğu memleket tebaasından ise memurini 
mahalliyeye teslim edecektir. 

Yüz otuz altıncı bend — Bir osmanlı sefinesi kaptanile tay
fası konsolos veya adliye memurini huzurunda ifayi şeha-
detten imtina edemezler. Şu kadarki bundan dolayı sefinenin 
hareketine ilkayi teahhur olunmamalıdır. Teahhur vuku bulur 
ise şehbender sefine için icab eden muaveneti icra edecek ve 
usulü mevzua iktızasınca tazminat dahi taleb edebilecektir. 

Yüz otuz yedinci bend — Bahirde bir osmanlı sefinesi 
derununda tebaai devleti âliyeden biri hakkında irtikâbı cünha 
veya cinayet eden her ecnebi memaliki şahanede muhakeme 
olunacağından şehbender balâda zikri sebkat ettiği veçhile tah
kikatı vakıasını mübeyyin evrak ile müttehimi memaliki şaha
neye gönderecektir. 

Yüz otuz sekizinci bend — Şehbenderin dairei memuriyeti 
dahilindeki bir iskele veya bir limanda bulunan bir osmanlı 
sefinesi derununda bir ecnebi tarafından tebaai saltanatı se-
niyeden bir kimse hakkında irtikâb olunacak her bir cünha 
ve cinayet memurini adliyei mahlliyeye havale olunacaktır. 

Yüz otuz dokuzuncu bend —• Şehbender bu veçhile gadir-
dide olan şahsı veyahut orada mevcud olmıyan verese namı
na ikamei dava edecek ve icrayı adaleti temin için kavanini 
memleketin müsaadesi derecesinde her türlü esbab ve vesaiti 
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istihzar eyliyecektir ve zarar ve ziyan ve faiz namile tahsil ede
bileceği bilcümle mebaliği vereseye verilmek üzere Hariciye 
Nezaretine irsal edecektir. 

Yüz kırkıncı bend — Karada veyahut bir limanda bir osmanlı 
veya ecnebi sefinesi derununda bir osmanlı sefinesi kaptan 
veya tayfası tarafından vukubulan her nevi cünha ve cinayet 
memurini adliyei mahalliyeye havale edilecektir. 

F A S L I RABİ 

Kaptan ile tayfa beyninde ihtilâfat ve hastegân ve firariler 

Yüz kırk birinci bend — Şehbender bir osmanlı sefine
si kaptanile tayfası beyninde zuhur eden ihtilâfatı sulhan tesviye 
edebilecektir. 

Yüz kırk ikinci bend — Kaptan ve zabitan ve bilcümle 
tayfaların ücretleri hakkında olan münazeat tayfa defterinde 
mukayyed olan şeraite veya tarafeynin mukavelâtı muharre-
resine nazaran faslolunur. Fakat mukavelâtı muharrere olmadığı 
ve tayfa defterinde dahi buna dair hiç bir şey zikrolunmamış 
bulunduğu takdirde tayfanın hizmete alındıkları mahalde cari 
olan usul ve kaideye tevfiki hareket olunacaktır. 

Yüz kırk üçüncü bend — Esnayi hizmette hasta ve mec
ruh ve sakat olan mellâh hatar ve tehlikeden ihtirazen se
fere devam edemediği halde kaptan merkumu karaya çı
karmağa ve hastalık ve nafaka masarifile şifa bulursa avdeti 
ve vefat eder ise defni için lâzımgelen mebaliğin emanet 
suretile Şehbendere itasına veyahut edasını müteahhid bir 
kefil iraesine mecburdur. Bununla beraber mellâhı merku
mun ücretleri şifa bulduğu güne kadar işledikten başka her 
hangi limandan gemi ile sefere çıkmış ise ol limana avdet 
etmiş olabileceği güne değin kendisine bilhesab ita olunacaktır. 

Yüz kırk dördüncü bend — Kaptan esnayi seferde kanu
nen makbul sebeb olmadıkça tayfalardan hiç birini sefinesin
den tardedemez. 

Yüz kırk beşinci bend — Tayfa defterinde mukayyed olan 
mellâhanın her biri kanunen makbul olmıyan bir sebeb için 
hizmetten tardolunduğunu isbat edebilir ise Ticareti Bahriye 
Kanunnamesinin seksen sekizinci bendi hükmünce tazminat 
davasına hakkı olacaktır. 
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Yüz kırk altıncı bend — Sefineden firar ettikleri kaptan 
tarafından ihbar olunan tayfayi Şehbender indelicab zabıta 
vasıtasile bittaharri tekrar sefineye ithal edecektir. 

Yüz kırk yedinci bend — Şehbenderler kaptanın izin ve 
kefaletile tayfalar tarafından edilen borçları ödemek için kaptanı 
icbar edebilirler. 

F A S L I HAMİŞ 

Sefaini Osmanigenin tasarruf ve intikali 

Yüz kırk sekizinci bend — Devletialiye tebaasından olanlar 
Sefaini Osmaniyeye mahsus şeraite ve Ticaret Kanunnamei 
Hümayununun ikinci maddesine tevfikı hareket etmek üzere 
sefaini ecnebiyeye mutasarrıf olabilirler. 

Yüz kırk dokuzuncu bend — Bir sefinenin gerek seferinden 
evvel ve gerek esnayi seferinde kamilen veya hisseten 
birrıza füruhtu hususu memaliki ecnebiyede devletialiye Şeh
benderleri muvacehesinde senedi resmî ile icra olunacaktır. 
Eğer bu yolda olmaz ise bey ve füruhtu keenlemyekün hük
münde tutulacaktır. Emri füruht Şehbender olroıyan bir mahal
de vukubulur ise en yakında bulunan devleti aliye Şehben
derine derhal haber verilmek şartile ora hükümetinin memu
ru mahsusu marifetile icra kılınabilir. 

Yüz ellinci bend — Bu suretle füruht olunan sefinenin 
muamelâtı intikaliyesine dair olan evrakın iraesi üzerine şeh-
benderhaneden muamelei kaydiyesi icra olunacaktır. 

Yüz elli birinci bend — Geminin sefere nizamen müsbet 
olan ademi kabiliyetinden maada hiç bir halde kaptan sahih
lerinden ruhsatı mahsusa istihsal etmedikçe füruhtunu icra 
edemiyecektir. V e ettiği halde keenlemyekün hükmünde tutu
lacağından başka zarar ve ziyan tazminine dahi kaptan 
bizzat mecbur olacaktır. Geminin sefere ademi kabiliyeti 
keyfiyeti şehbenderler tarafından tayin olunacak ehli hibre 
marifetile bittasdik taraflarından tanzim ve imza kılınan bir 
kı t 'a mazbata ile isbat olunur geminin sefere berveçhi muharrer 
ademi kabiliyeti sabit olarak füruhtu icab edipte sahihlerinin 
ruhsatı ve talimatı istihsal olunmadığı halde bilmüzayede icra 
olunur. 
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Yüz elli ikinci bend — Şehbenderler havzai memuriyetleri 
dahilinde ve fakat ikametgâhları haricinde ecnebilere füruht 
olunan sefine evrakının ve hususile sancak beratının kendilerine 
irsal ve iade olunmasına dikkat kılınması zımnında memurini 
mahalliye nezdinde teşebbüsatı lâzıme icra edeceklerdir. 

Yüz elli üçüncü bend — Bir Osmanlı sefinesi tebaai devleti 
aliyeden bir veyahut bir kaç kesana hüsnü rıza ile füruht 
olundukta şehbender bu babda akdolunan mubayaa senedini 
ahz ve kabul etmezden evvel sefinenin sahib veya sahibi ile 
şürekâsının muvafakatlerini irae edecek delâili taleb etmeğe 
ve alâkadaranın ekseriyeti tarafından vukubulacak ifadatı nazarı 
itibara almağa dikkat edecektir. Vekâletname ile delâili 
mezkûreyi mutazammın evrakı saire Hariciye Nezaretine irsal 
olunacaktır. 

Yüz elli dördüncü bend — Eğer sefine bir veya bir kaç 
ecnebiye füruht olunmuş ise Şehbender sefine evrakını istir-
dad ve Hariciye Nezareti vasıtasile Bahriye Nezaretine irsal 
edecektir. Kaptan taleb olunan sefine evrakından biri mefkud 
olduğu takdirde bunun sebebi fikdanını tahriren beyan edecek 
ve mefkud olan varakada sefinenin hakkı tasarrufuna veyahut 
sefine ile temin olunan mebaliğe dair bir gûna taahhüd ve 
mecburiyet münderiç bulunmadığına yemin edecektir. 

Yüz elli beşinci bend — Şehbenderler Sefaini Osman iyenin 
emri füruhtunda mugayiri nizam vukua gelen kâffei ahvali ve 
tebdili tabiiyet edipte sefine evrakının kâffesini veya bir kısmını 
ve hususile sancak beratını iade etmemiş olan Sefaini Osmaniye 
hakkında bilcümle tafsilâtı Hariciye Nezaretine iş 'ar eyliye-
cektir. 

Yüz elli altıncı bend — Füruht olunan bir Osmanlı sefi
nesinin tayfası masarifi bayi tarafından tesviye olunarak 
Memaliki Şahaneye izam olunacak ve masarifi mezkûre semeni 
mebiden ifraz edilecektir. Memaliki Şahaneye avdet edecek 
tayfaların maaşatı hakkında terazıı tarafeyn ile bir gûna muka
vele akdedilmemiş ise maaşlan avdet için lâzımgelen müddetin 
inzımamile hesab edilecektir. 

Yüz elli yedinci bend — Tebaa i devleti aliyeden biri 
Şehbenderhane dairesi dahilinde bir sefine iştira eder veya
hut inşa ettirir ise Şehbender işbu sefineye Osmanlı sancağı 

T. 1 C. 5 F. 8 
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çekmek için bir kıt 'a mürur tezkeresi ita edecektir. Şeh
bender sefinenin memaliki şahane limanlarından birine gider 
iken güzergâhında bulunan bazı mahallere dahi uğramasına 
mezuniyet verebilecek ve fakat keyfiyet mezkûr mürur tezkere
sinde zikr ve beyan kılınacaktır. 

Yüz elli sekizinci bend — İşbu mürur tezkeresi sefinenin 
ancak memaliki şahane limanlarından birine vusulüne değin 
muteber olup sefine Devleti aliye limanına dahil oldukta 
Ticareti Bahriye Kanunnamei Hümayunu mucibince sahibi 
sefineye verilecek evrak ile tebdil olunacaktır. 

Yüz elli dokuzuncu bend — Memaliki ecnebiyede muba
yaa veya inşa olunan bir sefinenin kumandası mümkün 
olduğu halde bir osmanlı kaptanına ve osmanlı kaptanı 
olmadığı halde tayfanın ekserisi tarafından söylenilen lisana 
aşina olan bir ecnebiye tevdi olunacaktır. Tayfa mümkün 
mertebe tebaai devleti aliyeden mürekkeb olacaktır. 

Yüz altmışıncı bend — Şehbender salifüzzikir mürur tez
keresini ita eyledikten sonra keyfiyeti derhal Hariciye Nezareti 
vasıtasile Bahriye Nezaretine ihbar: 

Evvelen •— mürur tezkeresinin bir kıt 'a suretile tayfa defterini 
ve saniyen — Kançılaryada tanzim veyahut tasdik olunan 

senedi bahrinin veya mubayaa mukavelenamesinin ve eğer 
sefine müzayede üzerine iştira olunmuş ise müzayede ilmüha
berinin musaddak suretini, 

V e salisen — Sefinenin evvelce hamil olduğu sancağı terk 
eylediğini mübeyyin şehadetenameyi 

V e rabian — Şehbenderin tayin edeceği ehlihibre tara
fından tanzim olunan derecei istiab zabıtnamesini, 

V e hamisen — Sefinenin kaydolunması lâzımgelen limanı 
mübeyyin müstecir veya sahibinin veyahut vekillerinin beyan
namesini dahi tisyar eyliyecektir. 

Yüz altmış birinci bend — Bir kaptan sefine evrakını za
yi eylediğini beyan eylediği takdirde şehbender bunun mu
vazaa olmadığına mutmain olur ise balâda beyan olunduğu 
üzere sefinenin memaliki şahane limanlarından birine av
detine değin muteber olmak üzere bir kıt 'a mürur tezkeresi ita 
edebilir. 
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Yüz altmış ikinci bend — Şehbender işbu mürur tezke
resini ita etmezden evvel senedi bahride sefinenin hakkı 
tasarrufunu nezi veyahut cerh edebilen evraka veyahut rehin 
konturatolarına veyahut külliyetli • istikraz vesaireye dair 
hiç bir şart münderiç olmadığı hakkında kaptana yemin etti
recek ve kaptanın bilcümle ifadatını zikrolunan mürur tez
keresinde zikreyliyecektir. 

Yüz altmış üçüncü bend — Muharebe esnasında şehben
der dairei memuriyeti dahilinde muharib devletlerin sefinelerini 
sefaini osmaniyeden göstermek kasdile osmanlı bayrağını 
çekerek muvazaa suretile füruht ve mubayaat vukubulmamasma 
dikkat edecektir. 

Yüz altmış dördüncü bend — Şehbenderler gerek esnayi 
rahta ve gerek gidecekleri mahallerde muharib donanma
ların memurlarından veya tedabiri sıhhiyeden naşi tesadüf 
edebilecekleri müşkülâtı kaptanlara ihbara mecbur olup bu 
babda tekasül vukuu takdirinde zuhur edecek netayici muzırra 
mesuliyeti Şehbenderlere tahmil olunur. 

F A S L I S A D I S 

Sefine derununda sicilli nüfus vukuatı 

Yüz altmış beşinci bend — Bir osmanlı ticaret sefinesinin 
kaptanı esnayi seyrüseferde sefinesi derununda vukubulan 
tevellüdat ve vefiyatı şehbendere bildirecek ve şehbender kap
tan tarafından vukubulan ifadatın zabıtnamesini bittanzim 
Hariciye Nezaretine irsal eyliyecek ve tevellüdat ve vefiyat 
vukuatını defteri mahsusuna kaydedecektir. 

Yüz altmış altıncı bend — Sefaini devleti aliye veya ec -
nebiyeden birinin derununda vefat eden tebaai devleti ali-
yeden bir mellâh veya seyahın metrukâtı işbu talimatın 
ikinci kısmında münderiç metrukâta dair bendler ahkâmına 
tevfikan zi kıymet eşya müstesna olmak üzere bilmüzayede 
füruht olunacaktır. 

Yüz altmış yedinci bend — Sefaini devleti aliyeden birinde 
vefat eden bir ecnebi mellâh veya seyahın metrukâtı olan 
zi kıymet eşya ve nükud müteveffanın mensub olğudu konso
loshane memurlarına ve eğer müteveffa şehbenderin mukim 
olduğu memleket ahalisinden ise hükümeti mahaliyeye teslim 
olunarak bir kıt 'a makbuz senedi ahzolunacaktır. 
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Yüz altmış sekizinci bend — Tebaai ecnebiyeden birinin 
metrukâtı kaptan tarafından tevdi olunmazdan evvel sebti 
defter edilecek ve işbu defter üç nüsha olarak tanzim edi
lerek şehbender ve kaptan tarafından imza edilecektir. Nüsahi 
mezkûreden biri metrukâtı ahzeden Hükümet veya konsolos
haneye teslim ve diğeri Hükümeti mezkûre veya konsolosha
neden alınan makbuz ilmühaberile beraber şehbenderhane 
kançılaryasına tevdi kılınacak ve üçüncüsü yine Hükümeti mez
kûre veya konsoloshaneden makbuz ilmühaberile beraber kap
tan nezdinde kalacaktır. 

Yüz altmış dokuzuncu bend — Şehbenderin mukim olduğu 
mahalde müteveffanın tâbi olduğu Hükümet memuru bulun 
madiği takdirde sebti defter edilen metrukât derhal Hariciye 
Nezaretine irsal kılınacaktır. 

Yüz yetmişinci bend — Saltanatı seniye sefaini ticariye-
sinden birinin kaptanı vefat ettiği ve sahibi sefine veya 
vekâleti nizamiyeyi haiz bir vekili mahallinde bulunmadığı 
takdirde şehbender müteveffanın hâmil olduğu kâffei evraka 
kesbi ıttıla ile sefine evrakı ile beraber cümlesini muhafaza 
tahtında bulunduracaktır. 

Yüz yetmiş birinci bend — Şehbender vukuu hali sahibi 
sefineye iş 'ar ile başka bir kaptan tayinine davet edecek 
ve eğer sahibi sefinenin cevabı esbabı mücbireden naşi 
menafii sefineyi ihlâl edecek surette tehir eder ise olvakıt 
Şehbender bir sefine süvarisinin intihabı hakkında balâda 
mezkûr olan yüz elli dokuzuncu bend ahkâmına tevfikan 
yeniden bir kaptan tayin eyliyecektir. 

Yüz yetmiş ikinci bend — Tayfalardan vefat edenlerin 
alacakları olan aylık ve paylar Şehbendere teslim olunarak met-
rukâta ithal edilecek ve vefat eden kaptanın alacağı olan 
aylık ve paylar ise mümkün mertebe Şehbender tarafından 
tahkik edilerek bir beyannamede zikrile işbu beyanname met
rukât defterine raptolunarak Hariciye Nezaretine gönderilecektir. 

F A S L I S A B İ 

Avarya yani haşaratı bahriye ve tahlis 

Yüz yetmiş üçûncö bend — Ticareti Bahriye Kanunnamei 
Hümayununun on ikinci faslında münderic maddelerde be 

TBMM KÜTÜPHANESİ



117 

yan olunan haşaratı umumiyede veyahut bir sefinenin gark-
olmas'ı veyahut karaya oturması halinde Şehbenderler ve 
tayfa ve yolcuların ifadatını istima veyahut vesaiti saire 
ile emri hasar veya kazanın esbabı mucibesini taharri ede
rek maslahata taallûku bulunan kâffei ahvali tayfa ve yolcu
lardan vefat ve gaybubet edenleri sefinenin ismi mukay-
yed olan dairei bahriyenin zikri ile Hariciye Nezaretine 
iş 'ar ve kaptan tarafından verilen raportun sureti musadda-
kasını dahi nezareti müşarileyhaya tisyar eyliyecektir. 

Yüz yetmiş dördüncü bend — Şehbenderler haşaratı umumi
yede zayiatın müfredat defterini kaptanın inzimamı gayretile 
tanzim ve takdiri baha emrinde lâzımgelen ehli hibreyi ta 
yin ve tanzim olunan taksimi gurema maddesini icra için 
Ticareti Bahriye Kanunnamei Hümayununun on ikinci fas
lında ve faslı mezkûrun kısmı sanisinde münderic mevad ahkâ
mına göre hareket edeceklerdir. 

Yüz yetmiş beşinci bend — Garkolmuş bir sefinenin emri 
tahlisinde Şehbender tarafından vukubulacak müdahale bu hu
susa dair bir mukavele mevcud ise anın ve mefkud ise usul 
ve adatı memleketin ahkâmına tevfik olunacaktır. 

Yüz yetmiş altıncı bend — Bu işe alâkadar olarak şirket 
veya esnaf veyahut bunların adamları gibi orada bazı ke-
san mevcud ise Şehbender müdahaleden içtinab edecektir 
eğer bunlar sureti kaf iyede Şehbenderin müdahalesini tah
riren taleb ile mebaliği lâzımeyi ita ederler veyahut kurta
rılan eşya esmanı masarifi tahlisiyeyi kapatmağa* kifayet etmi-
yecek olupta masarifi mezkûrenin temini tediyesi için kefil 
irae ederler ise vukubulan taleb üzerine Şehbenderin müdaha
lesi mücaz olur. 

Yüz yetmiş yedinci bend — Sefine veya hamule sahibinin 
ve kaptan veya reisin ve sigorta memuru veya bunlar tarafın
dan sureti meşrutada vekâleti haiz bir adamın fıkdanı halinde 
ve tahlis olunacak eşya esmanı hasılasının masarifi tahlisiyeden 
fazla zuhur edeceği erbabı vukuf canibinden bildirildiği takdir
de Şehbender sefine veya hamulenin hasar ve ziyamı menede-
bilecek olan kâffei ameliyatın bilâtehir icrasını bizzat deruhde 
veya bilvekâle emir ve buna nezaret edecektir sefine ile sahi-
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binin isimlerine kesbi ıttıla eder etmez Şehbender keyfiyeti 
garkı doğrudan doğruya merkuma ihbar ile ya bizzat veya 
bilvekâle rüyeti umura davet edecek ve merkum isbatı vücud 
eder etmez Şehbender işe her türlü müdahaleden feragat 
edecektir. 

Yüz yetmiş sekizinci bend — Sefaini ticariyei osmaniyenin 
garkı ve karaya oturması ve haşaratı külliyeye uğraması gibi 
vukuat Şehbender tarafından sefinenin ismi mukayyed olan 
dairei bahriyenin zikri ile Hariciye Nezaretine iş 'ar kılınacaktır. 

Yüz yetmiş dokuzuncu bend — Bir sefinenin masarifi tah
lisiyesi kurtarılan eşyanın füruhtundan hasıl olacak esman ile 
kapatılacak ve eğer bu para tayfanın idareleri ve memleket
lerine iadeleri masarifine kifayet etmez ise masarifi mezkûre 
iane ve memlekete iade hesabına ithal edilecektir. 

Yüz sekseninci bend — Hiç bir kaptan Şehbenderden 
tahriren mezuniyet istihsal etmedikçe sefinenin tamirine teşeb
büs edemez Şehbender yerli veya ecnebi gemicilerden intihab 
ve tahlif edilmiş erbabı vukuftan üç kişi ile birlikte olarak 
sefine derununa giderek haşaratın vukuuna badi olan esbab 
üzerine tahkikatı müdekkikane icra edecek ve alelhusus haşa
ratın muvazaa olmadığına kesbi itminan eyliyecektir. 

Yüz seksen birinci bend — Tahkikatı vakıa neticesine göre 
Şehbender icra olunacak tamiratın kıymetini erbabı vukuf 
mafetile takdir edecek ve kaptanın tamirata mübaderet etmesi 
mezuniyetini havi bir emir ita eyliyecektir. İşbu mezuniyet 
emri Şehbender ile erbabı vukuf tarafından imza edilerek 
sureti kaptana verilecektir. 

Yüz seksen ikinci bend — Sefinenin sahib veya vekili 
hazır bulunduğu halde Şehbender sigortacıların veya sair alâka-
daranın zararlarına olarak bir gûna hile vukuunu men için 
yalnız anların harekât ve muamelâtına nezaretle iktifa eyliye
cektir. 

Yüz seksen üçüncü bend — Tamirat ikmal olundukta Şeh
bender tamiratı mezkûreyi erbabı vukuf ile beraber derunu 
sefinede muayene edecek ve bu tamirat keşif defterine muvafık 
ise kaptanın hesablarını tasdik ve imza eyliyeceği gibi erbabı 
vukuf tarafından dahi imza edilecektir. 
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KISMI RAKİ 

Fahrî şehbenderlere mahsus talimatı mahsusa 

Faslı münferidi 

Ahkâmı Umumiye 

Yüz seksen dördüncü bend — Muvazzaf şehbenderler için 
mecburî olan elbisei resmiye ( s e t r e ve f e s ) fahrî şehbender
ler için dahi resmî vizite ve resmî balo ve cemiyet şebanelerde 
mecburidir. 

Yüz seksen beşinci bend — Fahrî şehbenderhanelerin bil
cümle muharrerat ve evrakı Hariciye Nezaretinden gönde
rilen numunelere göre tutulacak defterlere kaydolunacaktır. 

Yüz seksen altıncı bend — işbu şehbenderhanelerde tan
zim olunan evrakı muhtelife işin ve mevkiin tehammül ve 
ihtiyacına göre bendi sabıkta gösterildiği veçhile başka başka 
defterlere kaydolunabileceği gibi birleştirilip bir deftere dahi 
kaydolunabilecektir. 

Yüz seksen yedinci bend — Fahrî şehbenderlerin muhase
bat cetvelleri muvazzaf şehbenderler gibi Hariciye Nezaretinden 
gönderilmiş olan numunelere tatbikan siyakı vahid üzere tanzim 
olunacak ve her üç ayda hesab göndermek müteassir olan 
fehrî şehbenderler için altı ayda veyahut sene nihayetinde 
muhasibe irsali mücaz olacaktır. 

Yüz seksen sekizinci bend — Tebaai devleti aliyeden birinin 
vefatı veya sefinesine hasar vukubulduğu takdirinde fahrî şeh
benderler merbut oldukları muvazzaf şehbenderlere ve fikdanı 
halinde maiyetinde bu lundukları sefareti seniyeye ihbarı key
fiyet edeceklerdir. 

Yüz seksen dokuzuncu bend — Fahrî şehbenderler emanet 
kabul edemiyecekleri gibi kendilerine getirilecek nükud veya 
zikıymet eşyayi mafevkında bulunan muvazzaf şehbendere ve 
fikdanı halinde merbut olduğu sefareti seniyeye irsal eyliyecek-
lerdir. 

Yüz doksanıncı bend — Fahrî şehbenderler deavinin sulhan 
tesviyesine mezun olup fakat bu babda verecekleri kararın bir 
kıt 'a suretini maiyetinde bulundukları şehbendere irsal edecek
lerdir. 
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Yüz doksan birinci bend — İşbu fasılda münderiç bendler 
ile tadıl edılmıyen ve işbu talimatta bulunan sair bendler fahrî 
şehbenderlerin tayini meslekleri için dahi merci olacaktır 

İrade tarihi 10 rebiülevvel 1302 ve 16 kânunuevvel 1300 

Ns: 3 2 —- Pazar ve panayırlar haricinde fakat tellal 
vasıtasile bey olunan hayvanattan resim ahzi 

hakkında tradei Seniye 
17 safer 1302 24 teşrinsanı 1300 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesi Mazbatası 

Maliye Nezaretinden Makamı Samu Sadaretpenahılerıne 
takdim olunan 19 zilhicce 1301 tarih ve 430 numaralı tezkere 
Şûrayı Devlete havale ve 2 muharrem 1302 tarihinde Dahiliye 
Dairesine ita olunmağla kıraat olundu. 

Mealinde Pazar ve Panayır olan mahallerin gayride tellâl 
vasıtasile olmaksızın beynelahali alınıp satılan hayvanattan 
resim alınmaması kararı ahır icabından olmasına ve Nevahu 
mulhakada Pazar mahalli olmayıp hayvan ahzu itası bilâvasıta 
beynelahali cereyan etmekte bulunmasına mebnı nevahı hayvan 
rüsumu lağvedilmiş demek olup bu yüzden hazineye hayli 
ziyan terettüb edeceği beyanile Karesi Vilâyetinden istifsarı 
muamele olunmuş ve Vılâyat devaıri belediye kanununda ne
vahu belediye kanunu başkaca neşrolunacağı muharrer olduğu 
gibi nevahu Belediye kanununun neşrıle belediyeleri teşekkül 
edincıye kadar nevahı hayvan rüsumu belediyelere aid 
rüsumatı saire hazine nam ve hesabına ihale ve idare olun
ması muahharen müteallik buyrulan tradei aliye iktiza
sından bulunmuş olmasile kanunu mezkûr hükmüne tevfi
kan yalnız belediyeleri teşekkül etmiş, olan Vılâyat ve elvıye 
ve kazanın hayvan rüsumu belediyelere racı olup nevahı 
hayvan resmi iradeı aliye mucibince hazinei celıleye aid 
bulunduğuna ve hayvan resmi istifasının pazar ve panayir 
yerlerine hasn halinde bey ve şira resmi verilmemek maksadile 
pazarı olmıyan nevahide vukubulacağı cihetle bu keyfiyet bir 
taraftan varidatı belediyenin ve diğer taraftan hasılatı hazinenin 
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ziyamı mucib olacağından ve hazineye aid rüsumatın af ve 
ilgası iradei seniye istihsalile buyruldui âlisinin canibi hazineye 
isra ve anın üzrine muamele icrasına mütevakkıf idiğünden neva-
hide hasılatı hayvanattan resim alınmıyacak olduğu halde bunun 
varidatı hazine meyanından çıkarılmak üzere iktiza eden buyruldui 
âlinin canibi hazineye irsali ve istifası lâzımgedıği takdirde vilâyata 
tebligatı umumiye icra edilmek üzere keyfiyetin iş'arı lüzumu 
gösterilmiştir. 

Hayvan füruhtunun pazar yerlerine tahsis edilmiyerek pa
zar yerlerinde ve kurada alınup satılacak hayvanattan resim 
ahzi hakkında Konya Vilâyetinden mukaddema vukubulan inha 
ve nezareti müşarileyha ile cereyan eden muhabere üzerine 
karasığır ve manda ve merkep ve hergele nevinden olan hay
vanat hakkında ittihaz kılınan usule dair düsturun birinci cildi
nin yedi yüz kırk ikinci sahifesinde münderic ılânname ahkâmı 
hayvan sirkatinin men'ı vukuunu kâfil olduğu gibi şehir kenarın
da ve hanlarda tellâl vasıtasile alınıp satılan ve pazar ve panayır 
yerlerinde tellâl vasıtasile ve gerek bilâvasıta alelıtlak bey ve şıra 
edilen hayvanattan resim istihsali ve pazar ve panayır yerlerinin 
gayride tellâl vasıtasile olmaksızın beyntlahalı alınıp satılan
lardan resim alınmayıp fakat bunlarda da tellâl vasıtası bulunur 
ise yine resmi mezkûrun istifası hakkında 29 cemaziyelevvel 1299 
ve 27 şaban 1301 tarihlerile iki kıt 'a mazbata takdim kılınmış ol
duğu kayden müsteban olmuş ve bu suret mülga Divanı Mu-
hasebat kararı iktizasından olduğuna dair Nezareti müşarıleyhadan 
sebkeden iş 'ara müstenid olmasile mezabiti mütekaddime daire
sinde muamele icrası münasib bulunmuş olduğundan olveçhile 
Nezareti müşarileyhaya tebligat ifası tezekkür kılındı. Olbabda 
emrüferman hazreti melehülemrindir. 

irade tarihi: 14 rebiülevvel 1İ02 20 kânunuevvel 1300 

Nt: 3 3 — Nizamnamel dahilhrin dokuzuncu numaralı 
zeylinin 2 3 , 24 , 2 5 , 2 6 ve 2 7 tıci maddelerinin 

tadiline dair kanunname! Vilâyettir 
W rebiülâhir 1302, 15 kânunusani 1300 

Namı namii Hazreti Padışahiye olarak nizamnamei dahilinin 
onuncu ve elli dördüncü maddeleri ahkâmına tevfikan bin sekiz 
yüz seksen dört senesi teşrinisanisinin dokuzuncu günü Meclisi 
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Umumii Vilâyetten kabul olunup ledelarz mer'iyeti hakkında 
müteallik buyrulan iradei seniye mucibince valisi bulunduğum 
Rumelii Şarkî Vilâyetinde işbu kanunun neşrini ilân eylerim. 

Madde 1 — Nizamnamei dahilî dokuzuncu numaralı zeyli
nin yirmi üçüncü ve yirmi dördüncü ve yirmi beşinci ve yirmi 
altıncı ve yirmi yedinci maddeleri atiyüzzikir veçhile tebdil olu-
nulur. 

Madde 2 — Yaprak tütünden kilogram başına alınacak 
müruriye resmi altın akşe olarak iki kuruştan ibarettir. 

Madde 3 — Kıyılmış tütünden berveçhi ati sarfiyat resmi 
alınır. 

Altın akçe 

kuruş 
30 Birinci nevi tütün kilogram başına 
2 5 İkinci „ 
20 Üçüncü „ » 
15 Dördüncü, „ „ » 
10 Beşinci , 

Madde 4 —- Bir kilogram tütünden nekadar sarfiyat resmi 
alınır ise sekiz yüz sigaradan dahi olmiktar resim alınır. 

Madde 5 — Fabrikacılar birinci nevi tütünün kıymetini is
tedikleri gibi tayin ederler. Sair nevi tütünü atide muharrer 
hattan ziyadeye füruht edemezler. 

Altın akçe 
Kuruş 

80 İkinci nevi tütünden kilogram başına 
60 Üçüncü „ „ * „ 
4 0 Dördüncü» » « » 
25 Beşinci „ „ „ „ 

Tediye olunan rüsum ile masarifi vakıa balâda muharrer 
fiatlar dahilindedir. 

Madde 6 — Tütün ve sigaralar Nizamnamei dahilinin iki 
yüz yirmi dördüncü bendinde muharrer olduğu veçhile üzerlerine 
bandrol yapıştırılmış paket veya kutu derununda satılır. 

Bandrollarda paket veya kutu içindeki tütünün nevi ile en 
yüksek fiatı ve bir de o tütünden kilogram başına alınan sarfiyat 
resmine göre tütünün bahası muharrer olacaktır. 
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Madde 7 — Kıyılmış tütün ağırlığı bir yarım ve çeyrek 
kilogram ile yüz ve elli ve yirmi beş gram olup paket ve ku
tulara konularak satılacağı gibi sigarlar dahi sekiz yüz ve dort 
yüz ve iki yüz ve seksen ve kırk ve yirmi aded olup paket 
ve kutulara vazedilerek füruht olunacaktır. 

Tr^dela7ihî774 rebiülâhır 1302, 19 Kânunusani 1300 

Nr. 3 4 — Düyunu Unıunıiyei Osmaniye tahvilâtı 
aükasının ^ şubat 1 8 8 5 tarihinden sonra 
mübadele ve kayid ve tescilleri hakkında 

Nizamname 
10 rebiülâhır 1302, IS kânunusani 1300 

Madde 1 — Kayid ve tescil edilen ve damgalanan ve beşinci 
maddede " ramazan „ unvanile zikrolunan tahvilâtın mübadelesi 
muamelâtı dersaadetten gayri avrupanm bilcümle mevakiinde 
^ mayıs 1885 tarihinde kapatılacaktır. Tarihi mezburdan sonra 
mübadele muamelâtı yalnız dersaadette icra olunacaktır. 

Madde2 — Tahvilâtın kayid ve tescili muamelâtı Dersaadet
ten maada avrupanm sair bilcümle mevakiinde js şubat 1885 ta
rihinde kapatılacaktır. Tarihi mezkûrdan sonra işbu muamele 
yalnız Dersaadete icra olunacaktır. 

Madde 3 — Mübadele ve yahut kayid ve tescil olunmak 
üzere Dersaadette irsal olunan tahvilâtın masarifi nakliyesile 
iadesi masarifi ashabına aid olacaktır. 

Madde 4 — mart 1885 Kuponile anı teakub edecek 
kuponlar ya deyni mübeddel tahvilâtı cedidesi veyahut kayid ve 

tescil olunan tahvilât üzerine tediye olunacaktır. 
Madde 5 — Kayid ve tescil olunmıyan ve damgalanmıyan 

tahvilât mübadele edilmek üzere ^ şubat 1885 tarihinden sonra 
ibraz olunduğu halde ibraz olunduğu tarihe kadar vadeleri hu
lul etmiş olan kuponlarının bedelâtı tediye olunmıyacaktır. 

Keza ^ şubat 1885 tarihinden sonra kayid ve tescil edil
mek üzere ibraz olunan ramazan unvanlı tahvilâtın dahi faiz
leri verilmiyecektir. 
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Madde 6 — Kayid ve tescil olunan tahvilât mübadele edil
mek üzere ibraz olundukta bunlara mukabil verilecek tahvilâtı 
cedidenin vadeleri hulul etmiş olan kuponları ibraz olunan tah
vilâtın vadeleri hulul etmiş kuponları nisbetinde katolunacaktır. 

Madde 7 — Mübadele ve kayid ve tescil muamelâtı her altı 
ayda duhul eden taksitin hululünden on beş gün evvel muvakkten 
tatil olunacak ve işbu on beş günün hitamından sora tekrar 
muamelâta bededilecektir. Bu usul ^ eylül 1885 taksitinden 
itibaren mevkii icraya konulup andan evvelki taksite şamil 
olmıyacaktır. 

Madde 8 — Gerek emri mübadele ve gerek kayid ve 
tescil muamelâtının sureti kaf iyede tatili tarihini Düyunu Umu
miye idare Meclisi Hükümeti Seniye ile bilittifak tayin eyli
yecektir. 

irade tarihi 14 rebiülâhır I102, 19 kânunusani 1300 

Mc: 3 5 — R u ı ı ı e l i i Ş a r k i V i l a y e t i n e - M a h s u s 
t e r h i n a t k a n u n u 

11 rebiülâhır 1302, 16 kânunusani 1300 

Namı namii cenabı Padişahiye olarak Nizamnamei Dahilinin 
onuncu ve elli dördücü maddeleri mucibince terhinat hakkında 
bittanzim bin sekiz yüz seksen dört senesi teşrinisanisinin üçü
ncü günü Meclisi Umumii Vilâyetten kabul olunup ledelarz 
mer'iyeti ahkâmı hususuna iradei Seniyei Hazreti Padişahi 
müteallik ve şerefsudur buyrulan işbu kanun ahkâmının Valisi bu
lunduğum Rumelii Şarkî vilâyetinde mer'iyülicra tutulmasını 
ilân eylerim. 

Terhinat Hakkında K a n u n u Vilâyettir 
B İ R İ N C İ F A S I L 

T e r h i n a t B e y a n ı n d a r t ı r 

KISMI E V V E L 

Ahkâmı Umumiye 

17 rebiülâhır 1302, 22 kânunusani 1300 

Madde 1 — Kavanini mevcude ahkâmına tevfikan ferağ 
olunabilen emvali gayri menkule ile anlara müteferri olanlar 
terhin edilebilirler. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



125 

Madde 2 — Tefrruğa iktidarları olmıyan veya hazır bulun-
mıyanlara aid oları emvali gayri menkule yalnız bazı esbaba veya 
kavaninde muharrer eşkâle göre terhin olunabilir. 

Madde 3 — Terhinat hususu ancak kanunun mesağ göste
rdiği şekle göre icra olunabilir. 

Madde 4 — Rehin hususunun eğer arazi defatirinde kaydi 
ifa olunmak suretile muameleı resmiyesi icra kılınmış bulunur 
ise hiç bir hükmü yoktur. 

Madde 5 — Terhinat yalnız rehne tâbi olan ve muhassasan 
tayin olunan emvali gayri menkule ile bir miktarı muayyen akçe 
üzerine olabilir. İleride tasarruf olunacak emvali gayrı menkule 
üzerine icrayi terhinat caiz olamaz. 

Madde 6 — Emvali gayri menkule üzerine mutasarrıfı lâhı-
kının veya kendi namına terhin edebilen kimesnenin muvafakati 
olmaksızın terhinat icra kılınamaz. Ancak bu hal evkafa merbut 
olan emvali gayri menkulenin mülke tahvili için nizamnamei 
dahilinin dört yüz seksen altıncı maddesinde rehinnamelerin 
itasına dair muharrer olan ahkâmı iskat edemez. 

Madde 7 — Rehin tahtına vazetmek istedikleri emvali gayri 
menkuleyi yalnız istimlâkine hukuku zatiyesi olanlar terhin 
edebilirler. 

Madde 8 — Terhinat maddesi rehin edilen emvali gayri 
menkulenin mecmuu imarı ve bilcüme ebniyesile müştemilâtı 
sairesi üzerine tevessü eder. 

Madde 9 — Eğe r emvali gayri menkuleden birisi rehin al
tına alındıktan sonra ana sair emvali gayri menkule iltihak ede
cek olur ise evvelki emvali gayri menkule üzerine icra kılınan 
rehniyatın emvali mülhaka hakkında dahi şümulü olur. Meğerki 
emvali mülhakai mezkûrenin arazi defatirine ayrıca muameleı 
kuyudiyesi icra kılınmış ola. 

Madde 10 — Emlâki gayri menkule üzerine bazı mukave
leden dolayı menedilen veyahut bazı ahvalde karar verilebilen 
veyahut fesih ve imhası kabil olan hukuka nail olanlar yalnız 
ol mukaveleye veya ol fesih ve imhaya tâbi olan rehniyeti 
icra edebilirler. 

Madde 11 — Tahti rehiniyete alınan emvali gayri menkule 
harap veya dayinin kefaletine kifayet edemiyecek derecede du
çarı ziyan olur ise o halde dayinin medyunun sair emvali gay-

TBMM KÜTÜPHANESİ



126 

ri men kulesi üzerine bir rehniyeti munzama istemeğe ve bu 
suret olamaz ise alacağının tediyesini taleb etmeğe hakkı ola
caktır. 

Sigortaya konulan emvali gayrı menkuleden birisinin ter
hini hakkındaki muamelei kuyudiye emvali mezkûrenin harab 
veyahut zarar ve hasara duçar olduğu takdirde sigorta kumpanyası
ndan mutasarrıfına verilecek tazminatın rehinli dayine verilmesini 
temin eder. Meğerki işbu tazminatın bedeli duçarı harab ve 
hasar olan emvalin kumpanyaı mezkûr tarafından inşa ve tamiri 
için sarfolunmuş ola. 

Madde 12 — Muamelei terhiniyesi icra olunmuş olan em
vali gayri menkuleden birisini eğer evvelki rehinli alacaklı ile ak-
deylediği mukavelede mugayreti sariha bulunmaz ise diğer ala
caklının menfaati için medyunun sair gûna terhin eylemesi hak
kına halel getirilmez. 

Madde 13 — Rehin maddesi yalnız evrakı resmiyeye veya
hut canibi mahkemeden tasdik ve ayrıca imza olunmuş senede 
müsteniden icra olunabilir. 

Vasiyet eden kimesnenin hibe eylediği nesnenin temini için 
kendi tarafından mahsusan tayin olunan emvali gayrimenkule 
üzerine vasiyetname dahi terhin olunabilir. 

Madde 14 — Bir rehinin hüküm ve tesiri olmak için evrak 
veya sened metninde terhin olunan mebaliğ miktarının tayin 
ve tasrih olunması lâzım gelir. 

Eğer ciheti mecburiyetten hasıl olan deyn şurut tahtında 
bulunur ise şurutu mezkûre rehnin kaydi sırasına terkim ve 
işaret olunacaktır. 

Madde 15 — Terhinat her ne miktar vadei muayyene ile 
olur ise olsun icra olunabilir. 

Madde 16 — Rehnin sureti icrasını mübeyyin olan evrak 
veya senette rehine vazolunan emvali gayri menkulenin nevi 
ve cinsi ile kâin olduğu nahiyenin ismi ve arazi defatirinin ka
yid numarası ve eğer var ise kadastro numarası ve akalli etraf 
hududunun üçü mahsusan gösterilmek lâzım gelir. 

Madde 17 — Vilâyet haricindeki mahallerde teati olunan 
evrak ve senedat dahili vilâyette kâin olan emvali gayri menkule 
hakkında muamelei terhiniyenin icrasına kâfil olamaz. Meğerki 
evrak ve senedatı mezkûre icabı veçhile musaddak bulunmuş 
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ola. İşbu senedatın ihticace salih olup almadıklarının mukabelesi 
tahtı rahniyete alınan emvali gayri menkulenin bulunduğu ma
hallin Sancak mahkemesi tara fidan icra kılınır. 

KISMI SANI 

Terhinatın muamelei kuyudiye ve terkiniyesi 
beyanındadır 

Madde 18 — Terhinat muamelei kuyudiyesi emvali mer-
hunenin bulunduğu dairenin arazi defatiri Kançılaryasında 
icra kılınacak ve muamelei mezkûrenin icrası için dayin 
veya bizzat veya bilvasıta taleb edeceği kayde esas edilen 
evrak veya senedi bir nevi ve şekilde olarak iki ilmühaber 
suretile beraber arazi defatiri kalemine ibraz edecek ve zikro-
lunan ilmühaberler kendi veya vekili tarafından imza olunup 
mündericatı dahi zirde gösterilen usule göre muhtevi buluna
caktır. 

(1) Evrak ve senedin ibraz olunduğunun yevm ve tarihi 
(2) Dayin ile medyunun isimleri ve pederlerinin esamisi ve 

şöhretleri ve mahalli ikamet ve mekânları ile eğer ehli hır-
fetten iseler bu ciheti 

(3) Arazi defatiri kaleminin mensub olduğu Sancak hukuk 
mahkemesi dairesi dahilinde dayinin tayin edeceği mahalli 
ikameti. 

(4) Taleb edilen muamelei kuyudiyeye esas tutulan senedin 
tarihi ile kangı mahkeme nezdinde teati veya kangı mahkeme 
canibinden tasdik olunduğu. 

(5) Deyin addedilen meblâğ ile eğer var ise güzeştesi ve 
zamanı tediyesi vadesi. 

(6) Terhin edilen emvali gayrimenkulenin nevi ve cinsi ve 
kâin olduğu mahal ile on altıncı maddedeki suveri muayyene. 

Madde 19 — Arazi defterinin muamelei kuyudiyesi memuru 
kayid muamelesinin ifa eylediği gün iki ilmühaberden birisini 
kaydin ic ıa olunduğunu müş'ir imza ve tarih ile sıra numarası
nı v«z ve terkim eyledikten sonra müstediye iade eyler. 

Madde 2 0 — Terhinatın icrayi muamelei kuyudiyesinden 
sonra alâkadar olan tarafeyn mezkûr terhinatı emvali gayrimen-
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kulenin yalnız bazı kısmı üzerine hasretmek veya terhinatın 
mukayyed bulunduğu meblâğı tahfif eylemek suretile zikroiunan 
terhinatın tadiline muvafakat edebilirler. 

Bu misillû muvafakat icra edilen tahfifatın senedatı hak
kında on üçüncü ve on yedinci maddelerde zikroiunan usule 
riayet olunmak üzere arazi defatirine kaydolunur. 

Madde 21 — Muamelei kuyudiye bunun tarihi terkiminden 
itibaren terhinatı on sene müddete kadar temin eder. 

Zikroiunan muamelei kuyudiye eğer işbu müddetin müru
rundan evvelce tecdid olunmaz ise hükümden sakıt olur. 

Madde 22 — Terhinatın tecdidi için yukarıda gösterilen 
muamelei kuyudiye ilmühaberlerine muvafık olmak üzere evvelki 
muamelei kuyudiyenin tecdidi talebinde bulunulduğu beyanile 
diğeı iki ilmühaber alelade ibraz olunacaktır. 

Arazi defterinin kuyudat memuru tecdid muamelesi mülâ
hazatını kayid ve işaret ettikten sonra yeni iki ilmühaberler
den birisini on dokuzuncu maddede gösterilen usule tevfikı 
hareket etmekle beraber müstediye iade eyler. 

Madde 23 — Merhunatın muamelei terkiniyesi dayinin temini 
menafii için kaydi icra olunmuş terhinatın terkinine muvafakat 
olunduğuna dair senedi veyahut artık hiç bir vesaiti nizamiyeye 
tâbi olmamak üzere terkin muamelesinin icrasını emreden bazı 
ilâmı kaf iyi dayinin ibraz etmesile icra olunur. Sened on üçüncü 
ve on yedinci maddeler ahkâmına tevfikı hareketle beraber 
arazi defatiri kaleminde kalacaktır. 

Umur ve muameleyi terkiniye sened veyahut terkin muame
lesinin icrasına esas olan ilâm ile tarihi terkinin tayin ve beya
nile icra kılınır. Bundan maada muamelei terkiniye arazi defatiri 
memuru tarafından imza olunmak lâzım gelir. Eğer dayin rehi
nin muamelei terkiniyesine muvafakatten imtina eder ise sahibi 
arazi defterinin muamelei kuyudiyesini icra eden memura ba 
arzuhal müracaat edip aid olan mahkemenin verecği karara 
değin dayin tarafından akdolunacak her bir muamelei terhiniye 
aleyhinde itiraz edeceğini bu babda olan esami defterine mu
vakkaten işaret eylemesi hususunu memuru merkumdan taleb 
edecektir. 

Madde 24 — Rehinli dayin bilcümle rehinli alacağını ve
yahut bir kısmını aharın uhdesine havale veya rehin edebilir. 
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Bu takdirde muamelei tahviliye veya terhiniye kaydinin 
icrasından sonra terhinat kaydinin terkini maddesi uhdesine 
havale veya terhin edilen şahsın muvafakati olmaksızın icra 
olunamaz. 

Terhinat hususu bunu temin eden ukudat dahi beraber olur 
ise bir diğeri numma havale edilebilir. 

Madde 25 — Terhinat muamelei kuyudiye ve terkiniyesi 
masarifatı sened metnindeki ahkâma munakız olmadıkça med
yuna aittir. 

KISMI S A L İ S 

Terhinat meyanındaki sıra tertibi beyanındadır 

Madde 26 — Terhinat muamelei kuyudiyenin icrası gü
nünden itibaren hüküm ve kuvveti haizdir. 

Terhinatın sıra tertibi muamelei kuyudiyenin sıra numara
sından tayin olunur. 

Madde 27 — Bir numara altında ve yine o emvali gayri-
menkule hakkında bir günde kaydi icra olunan rehinler bir 
nevi sıradan addolunup her birisinin miktarına göre tediye 
olunur. 

Madde 28 — İflâs eden bir medyunun emlâki hakkındaki 
terhinata muamelei kuyudiyesinin ihticace salih ve muvafıkı 
usul olup olmadığı keyfiyatı kavanini ticaretle tayin kılınır. 

Madde 29 — Dayinin kaydi icra olunan ve güzeşte hasıl 
edecek olan matlûbatının miktarı güzeştesi mukayyed ise kaydi 
sırasınca rehne tâbi olan mebaliğ resülmalinin son bir senelik 
faizi ile ileride daha işliyecek olan faizlerin istifasına evvelce 
geri kalan güzeşteler veya muamelâtı kuyudiye ile tecdid ma
sarifatı hukukuna halel gelmeksizin iştirak etmekliğe dayinin 
hakkı vardır. 

Madde 3 0 — Zimematı merhuneden 
(1) Emvali gayri menkulenin ferağı ve dâyinlerin menfaati 

umumiyesi yolunda garameten edilen tevzi sırasının tayini 
için sarf olunan harcı mehakim. 

(2) Vilâyetin emlâki merhune arazi ve kadastro vergile-
rile senei cariye ve sabıka sancak ve nevahi zamaiminden olan 
matlûbatı 

T. 1 C. 5 F. 9 
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(3) Bir binaya hissedar olan kimsenin olbinanın tamiratı 
için sarfına mecbur olduğu masarifat misillû zimemacı mümtaze 
müreccah tutulup sıra numarasınca anlardan evvel kaydolunur. 
Fakat rehinli dâyinlerin itirazatından şu imtiyaz hükmü sakıt 
olmamak için bunun dahi tamiratın yevmi ' hitamından akalli 
bir mah zarfında terhinat misillû arazi defatirine kayid ve şer-
hedilmesile beraber hissedar olup tamiratı icra edecek olan 
kimsenin buna mübaşeret etmezden lâakal on beş gün evvel 
yapacağı işin miktarı masarifi evvelce erbabı vukuf marifetile 
tahmin edilmek üzere rehinli dâyinlere ihbarı keyfiyet eylemesi 
lâzımdır. 

İKİNCİ FASIL 

Terhinatın tasfiye ve tathiri beyamndadır 

KISMI E V V E L 

Terhinatın medyun tarafından tathiri hakkındadır 

Madde 31 — Medyun bir veya daha ziyade merhun 
olan emvali gayrimenkulesini borçlu olduğu akçenin resülmali 
ile güzeştelerini ve eğer var ise bu yoldaki sair masarifatı te
diye eyliyecek olduğu halde tahtı rehniyetten her an istihlâs 
edebilir. Elverirki dayın veya dâyinlere akalli bir aydan evvel 
haber vermiş bulunsun. 

Madde 32 — Medyun rehinli olan bir borcunu kısmen 
dahi tediye edebilir elverirki işbu aksamın rehinli deyn mikta
rının sülüsünden akal olmamış olsun. İşbu tedîyat maddesi 
en az bir aydan evvelce ita olunan haberden akdem olması 
lâzım gelir. Ancak daha akal kısmı kabul edebilmesi ve evvelce 
vukubulacak ihbar kararından müstefid olmaması dâyinin yedi 
ihtiyarındadır. 

Madde 33 — Rehinli dâyin zimematının tediyesini vadei 
muayyene veya vadesinin mürurundan veyahut yalnız en az 
bir aydan evvelce medyuna tahriren ihbar eyledikten sonra bu 
babda knnunen kesbi istihkak eylediği takdirde taleb edebilir. 

Madde 34 — Talebi tediyat vukuunda medyun resülma 
ve ona müteferri deynini tediye eyledikte terk ve ihale eden 
kimesnenin teminatı olmaksızın rehinli deynini şahsı salise 
terk ve ihale ettirmeğe dayini mecbur edebilir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



131 

Eğer rehinli dâyin birden ziyade ise anlar dahi o hakka 
maliktirler. 

Madde 35 — Bir kefilin tahtı teminatında olarak medyunun 
emvali gayrimenkulesi üzerine kaydolunan terhinatı dâyin tara
fından itiraz olmaksızın kefili merkum umumen veya kısmen 
r e f edebilir. 

Madde 36 — Kredito hesabına merbut olan rehinli dâyin 
yalnız ol hesabın tashihi maddesi hükmü icrayı haiz olduk
tan sonra terhinat hakkında hareket edebilir. 

Madde 37 — Eğer medyun rehinli deyinlerini tediye etmez 
ve otuz dördüncü maddede gösterildiği veçhile terk ve ihale olun
mak için şahsı şalisi tayin ve irae eylemez ise o halde tediye
sini talib olan rehinli dâyin zimematı vakıasına karşı medyunun 
terhin olunan emvali gayrimenkulesinin ber mucibi kanun mü
zayede suretile satılmasını taleb etmek hakkına maük olur. 

KISMİ SANI 

Eşhası salise yedilerinde mazbut olan imtiyazat ve terhinat 
hukuku tasarrufiyesinin istihlâsı beyanındadır. 

Madde 38 — Terhinat maddesi bir dayinin menfaatine 
almak üzere aharın emvali gayri menkulesi üzerine bazı uku-
datın icrayı temini için bir hakkı mülkiyettir. 

Terhinat maddesi gayri müteferrik olmak üzere ana müte-
ferri bilcümle emvali gayri menkule ile bunların her birisinde 
ve her bir kısmında tamamile mevcuttur. Zikroiunan terhinat 
maddesi emvali gayri menkulelere merbut olup her kimin 
yedine geçer ler ise geçsin emlâki mezkûreden müteferrik 
olamaz. 

Madde 39 — Emvali gayri menkuleyi fariğ olan veya terk 
ve ihale eden kimesne yalnız hakkı tasarrufu ile emvali gayrı 
menkuleye mahmul olan sair hukuku istimlâk edecek olan 
tarafa tevdi ve teslim eder. 

Madde 40 — imtiyazlı ve rehinli matlûbatı tediye e tmeğe 
şahsan mecbur olmıyan her bir mefruğulehin her imtiyaz ile 
emvali gayri menkulenin kendi namına intikali icra olunmaz
dan evvel kaydedilen her bir terhinat husularını zirdeki me-
vadda zikroiunan usule göre icra eylediği halde hukuku tasar-
rufiyesini istihlâsa hakkı vardır. 
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Madde 41 — Eğer düyunata şahsan mecbur olmıyan mef-
ruğuleh işbu kanunun otuz sekizinci maddesinde gösterilen 
netayici kanuniyeden beri olmasını taleb edecek olur ise ol 
kimse her bir icraattan mukaddem veya zirde beyan olunacağı 
veçhile emvali gayrimenkuleyi terk veyahut bedelatını tediye 
eylemek üzere evvelce vukubulan davetten itibaren otuz gün 
zarfında aid olan hukuk mahkemesi marifetile emvali gayrimen-
kulenin kendi namına intikali icra olunmazdan evvel zirde mu
harrer mevaddı imtiyazat ve terhinatı haiz olan dayinlerin ta
yin eyledikleri ikametgâhlarına tebliğ etmeğe mecburdur. 

(1) Hukuku tasarrufiyesi evrakının tarih ve nevi ve cinsile 
fariğin ve hibe eden kimsenin tayini. 

( 2 ) Emvali gayri menkulenin nevi ve cins ve ahvali ile 
arazi defterindeki kayid numarası veya evrakta gösterilmiş olan 
beyanatı saire. 

( 3 ) Emvali gayri menkulenin kıymeti meşrutası ile kıymeti 
mezkûreden maada diğer aksamı mahmulenin miktarı veya 
miktarı muayyen değil ise emvali gayri menkulenin bedeli fiyatı 

(4) Emvali gayrimenkulenin teferruğ eden kimse uhdesine 
intikali tarihi. 

(5) Emvali gayrimenkulenin intikalinden mukaddem kaydi 
icra olunan imtiyaz ve terhinatın sıra tertibile dayinlerin isim 
ve şöhretleri ve mukayyed olan zimematın tayini. Bundan maa
da mefruğuleh bir beyanname ile mahkeme merkezi dairesinde 
tayin kılman ikametgâhını beyan ve irae eylemeğe ve kıymeti 
meşrutayı veyahut emvali gayrimenkulenin fiatı mukadderesini 
dayinlere tediye edeceğini beyan ve teklif etmeğe mecburdur. 

Balâda gösterilen beyannamenin hulâsai meali mahkeme 
ilânatını alelade neşir ve işaa eden gazete ile ilân kılınacaktır. 

Madde 42 — Balâda zikrolunan beyannameden sonra her 
bir dayin akalli kırk gün müddet esnasında emvali gayri men
kulenin pey sürmüş olan miktarı veya yekûnu muayyeni üzerine 
yüzde on zam etmeğe mecbur olup ta zirde muharrer şeraiti 
dahi ifa eylediği takdirde emvali mezkûrenin bilmüzayede satıl
masını aid olan mahkemeden b a istida taleb edebilir. 

(1) İşbu mutalebatı vakıanın mahkeme marifetile mutasarrıfa 
lâhik ile sabıkın ikametgâhlarına tebliğ olunmak. 
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(2) Mutalebatı vakıa pey sürülmüş olan miktar veya yekûnu 
muayyen üzerine yüzde on zam etmek mecburiyetini sarahaten 
havi bulunmak. 

(3) Hini müzayedede zam etmeğe mecbur bulunduğu mik
tarı meşrut veya yekûnu muayyenin onda bir kısmı için kefalet 
ibraz ve irae edilmek. 

İşbu şeraitten birisinin ademi icrası mutalebatı vakıanın 
keenlemyekün hükmünde tutulmasını mucib olur. 

Madde 43 — Yukarıki maddede gösterilen mehiller ve 
şekiller usulünce emvali gayri menkulenin müzayede suretile 
satılmasını dayinlerden birisi istemez ise ol emvali gayri men
kulenin mutasarrıfı lâhik tarafından verilen ve metni senedde 
meşrut veya muayyen olan bedelâtın miktarı kat'isi ne ise ipka 
olunup zikrolunan emvali gayri menkule bedelâtı muayyenei 
mezkûre ile tediyesi na kabil olacak olan matlûbata mütedair 
terhinattan istihlâs olunarak muamelei kuyudiyesi de işbu dayin-
lerin en evvelki medyuna karşı olan haklarına halel gelmeksi
zin terkin edilir. 

İmtiyazat ve terhinatı saireyi mahmul olan emvali gayri 
menkuleye gelince mutasarrıfı lâhik emvali gayri menkulesinin 
bedelâtını sıra tertibince istifaya haklan olan dayinlere tediye 
eylediği veyahut bedelâtı mezkûreyi haklan olan alacaklılara 
lieclilita aid olan mahalle depozito ettiği halde emvali mezkû
reyi anlardan halâs edebilir. 

Madde 44 — Kırk ikinci maddede tayin olunan miad hiç 
bir halde andan ziyade imtidad edemez. 

Madde 4 5 — Emvali gayri menkulenin müzayede ile satıl
ması taleb olundukta Usulü Muhakemei Hukukiye Kanunname
si ahkâmında münderic eşkâle göre ifayı muamele olunacaktır. 

Madde 46 — Bilmüzayede uhdesine ihale olunan emvali 
gayri menkuleye pey süren kimse müzayede bedelât ve masari-
fatından maada emvali gayri menkule hakkında evvelki mefru-
ğulehin sened ve kayid ve arazi defterinin hülâsai maali ile teb
ligat ve kırk birinci maddeye tevfikan yapılan ilânat yolundaki 
bilcümle masarifatını dahi tediye eylemeğe mecburdur. 

Madde 47 —- Eğer emvali gayri menkuleye vaz'ıyet eden 
şahsı salis en son pey sürenlerden bulunupta emvali mezkûre 
uhdesine ihale olunacak olur ise ihale hakkındaki kararı kayid 
ettirmeğe mecbur değildir. 
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Madde 48 — thale olunan emvali gayri menkulenin imti-
yazat ve terhinattan istihlâs maddesi kırk üçüncü maddeye 
tevfikan icra olunur. 

Madde 49 - - Emvali gayri menkulenin müzayede suretile 
satılmasına talib olmuş olan dayinin keffiyed eylemesi maddesi 
ileride lâzım gelen muamelâtın icrasını menedemez meğerki 
sair bilcümle mukayyed olan dayinlerin muvafakatleri bulun
muş ola. 

Bu gibi ahvalde müzayedeye pey sürmekliği talib olupta 
bilâhara istinkâf eden dayinin emvali gayri menkulenin bedelâ-
tına bilmecburiye süreceği zamaim akçesi sıra tertibince mü
reccah tutulmak üzere dayinlerin istifayı matlûbat etmelerine 
hasrolunur. 

Madde 50 — Eğe r emvali gayri menkule evvelce iştira 
eden kimesnenin uhdesinde takarrür eder ise merkumun miktarı 
meşruttan fazla tediye eylediği akçe ile her bir tediyatının tes
limatı günlerinden itibaren işliyecek faizini fariğ olan kimseden 
aramağa hakkı olacaktır. 

Madde 51 — Eğer mutasarrıfı lâhikın yedinde bulunan 
evrak veya sened metninde emvali menkule veya bir veyahut 
müteaddid emvali gayri menkule münderic olupta bunlardan 
bazısı rehin tahtında ve bir takımı da rehinden müberra bulunur 
veya envai eşkali mahmul olupta hukuk mahkemelerinin bir 
veyahut müteaddid dairelerinde kâin olur ve kâffesi bir veya 
mütenevvi ve mahsus bedelât ile istimlâk olunurda cümlesi bir 
türlü intifaa tâbi olur veyahut olmaz ise bu gibi ahvalde ayrı
c a kaydi icra olunan veya sikali mahsusu bulunan her bir emvali 
gayri menkulenin bedelâtı kırk birinci maddede zikrolunan teb
ligat ile evrak veya senedde mevcud bulunan bedelâtın mikta
rına göre beyan olunmak lâzım gelir. 

Müzayedeyi talib olan dayin fakat matlûbatma mukabil 
tahtı rehniyete alınan emvali gayri menkuleden maada ne sair 
emvali menkule ve nede emvali gayri menkule hakkındaki 
mecburiyetinin tevessüüne hiç bir halde icbar olunamıyacağı gibi 
mutasarrıfı lâhikın dahi gerek emvalin ve gerek intifamın tefri
ki yüzünden göreceği zarar ve ziyan tazminatını medyun olan 
mutasarrıfı sabıktan aramağa hakkı vardır. 
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KISMI S A L İ S 

Eşhası salise yedlerinde mazbut olan terhinatın 
netayici beyanındadır 

Madde 52 — tmtiyazat veya terhinatı hâmil olan emvali 
gayri menkuleye vaziülyed bulunan ve deyn için bizzat mecbur 
tutulmıyan şahsı salis işbu ikinci faslın kısmı sanisine tevfikan 
hukuku tasarrufiyesini imtiyazat ve terhinattan kurtarması yo
lunda icrayı ikdamat etmez ise her türlü kuyudu ihtiraziyeden 
vareste olmak üzere ya emvali mezkûreyi terk etmeğe veyahut 
bilcümle imtiyazlı ve rehinli zimemat ile işbu kanun mucibince 
güzeşte ve ana müteferri saireyi medyunu sabıkın aldığı vade
lerden müstefid olmak suretile tediye eylemeğe mecburdur. 

Madde 53 — Eğer vaziülyed olan şahsı salis emvali gayri 
menkuleyi ne terk ve ne de bedelâtını tesviye etmez ise o hal
de her bir rehinli dayinin emvali mezkûrenin icrayı ferağını talebe 
hakkı olacaktır. Fakat işbu mutalebatın istenilen borcu 
tediye veya emvali gayri menkuleyi terk etmesi için vaziülyed 
bulunan şahsı şalisin davet edilmesinden mukaddem olması 
lâzım gelir. Bununla beraber tesviyei deyn eylemesi için medyu
nu sabık davet olunduysada bundan bir semere hasıl olamadı
ğının şahsı salis merkuma beyan ve temin olunup daveti mez-
kûreden otuz gün mürurundan sonra emvali gayri menkulenin 
füruhtu keyfiyeti mutasarrıfı cedidden taleb edilebilir. 

Madde 54 — İmtiyazlı ve rehinli zimematı bizzat tediye ey
lemeğe mecbur olmıyan vaziülyed şahsı salis eğer medyunun 
yine o borç için dahili vilâyette tahtı rehniyete alınmış emvali 
gayri menkulesi olupta uhdei tasarrufunda bulunur ise zimematı 
vakıanın medyunun zikroiunan yedi tasarrufundaki rehinli 
emvali gayri menkulesinden evvelce tesviye ve tathirini taleb 
birle emri ferağın icrasını sed edebilir. 

İşbu meselenin devamı esnasında vaziülyed bulunan şahsı 
şalisin yedindeki emvali gayri menkulenin icrayı ferağı tehir 
olunur. 

Madde 55 — B o r ç için bizzat mecbur tutulmıyan ve istim
lâke hakkı zatisi bulunan vaziülyed eşhası saliseden her birisi 
rehinli emvali gayri menkuleyi terk edebilir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



136 

İşbu terk maddesi vazıülyed şahsı şalisin yine ol gayri 
menkule hakkında sıra tertibince mukayyed olan terbinata 
halel vermez. 

Madde 56 — Emvali gayri menkulenin vazıülyed şahsı salis 
tarafından terki medyunun ukudatını tanıyıp bunun için şu 
suretle ittiham olunsa bile icra olunabilir. 

Terk maddesi müzayede suretile ferağ vukuunda talibi 
ahara ihale olunmadıkça elli ikinci madde mucibince vazıülyed 
şahsı salis kâffei düyun ile masarifatı tediye eyler ise yine em
vali gayri menkuleye tasarruf etmek hakkına halel getirmez. 

Madde 57 — Terk maddesi aid olan mahkeme kalemine 
ita olunan beyanname ile icra olunup oraca da beyan eden 
kimesne yedine şehadetname ita olunur. 

Mahkeme alâkadar olanlardan kangisinin talebi vuku bulur 
ise bulsun terk olunan emvali gayri menkule için bir nazır 
tayin edip icraatı cebriye usulüne tevfikan nazırı merkum namı
na olarak icrayı muamelei ferağıyeye devam olunur. 

Vazıülyed olan şahsı salis nazır tayin olunmadıkça emvali 
metrukenin muhafızıdır. 

Madde 58 — Emvali gayri menkule terk veya füruht olun
muş olsa bile buna vazıülyed olan şahsı şalisin emvali mezkû-
reye mutasarrıf olmazdan evvel kesbeylediği kayid ve külfet 
ve terhinat ile sair hukuku maddiye her ne ise teceddüd eder. 

Madde 59 — Rehinli dayinlerin menafiini tahlil edecek 
derecede vazıülyed olan şahsı salis tarafından vuku bulacak 
ağırca bir sehiv ve hatadan neşetle emvali gayri menkuleye 
bir gûna zarar ve ziyan terettüb edecek olur ise o halde şah
sı şalisi merkum mes'ul tutulup emvali mezkûrenin yedi tasar
rufuna geçtikten sonra tamir ve ıslâhı masarifatmı tutmak için 
dayinlerden hiç bir gûna mutalebeye hakkı olmıyacak ve yalnız 
işbu masarifattan dolayı emvali mezkûrenin kıymeti fazlasını 
arayabilecektir. 

Madde 6 0 — Rehinli emvali gayri menkulenin hasılatı yal
nız emvali mezkûreyi terk veya bedelâtını tediye e tmek üzere 
ib 'as olunan davetnameden sonraki eyyam için vazıülyed olan 
şahsı salisten aranılabilir. Şayed bed ve mübaşeret olunan mu-
talebattn bir seneye kadar arkası kesilir ise o halde de yalnız 
davetnamenin tecdidinden muahhar olan evkat için hasılat 
taharri olunabilir. 
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Madde 61 — imtiyazlı ve rehinli borcu tediye eden vazıül-
yed şahsı salis emvali gayri menkuleyi ya terk eder veyahut 
icrayı ferağa ruyi müsaade gösterir ise medyunu sabıktan taz
minat aramağa hakkı olur. 

Madde 62 — Rehinli emvali gayri menkulenin vazıülyedi 
olan şahsı salis eğer emvali mezkûreyi yedi tasarrufuna geçir
mesi için bilcümle dayinlerin mutasarrıfı sabıklarda olan alacak
larını tediye etmek için kifayet mertebesinde bir meblâğa borç
lu kalır veya meblâğı mezkûr mertebei kifayede bulunmayıpta 
bilcümle ashabı matlûba emvali gayrı menkuleyi kâffei imtiyaz 
ve terhinattan istihlâs mecburiyetile beraber zimematın dereca-
tına göre zikrolunan mebaliğden tesviye ve ifasına ruyi muva
fakat gösterirler ise o halde merkum vazıülyed şahsı salis em
vali mezkûreyi terk etmek daiyesile akçeyi tediyeden beri tutu-
lamayıp ukudatı vakıasına muvafık surette olarak borçlu oldu
ğu meblâğı tediye etmeğe mecburdur. 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 

T e r i m i n i m ro l ve izalesi bcyaı ı ı ı ıdadır 

tmtiyazat ve terhinat 

Madde 63 — 
(1) Ukudatm ref ve izalesi 

(2) Dayinin imtinaı 
(3) Emvali gayri menkulenin mahkemece emri ferağının 

icrası 

(4) Emvali gayri menkulenin imtiyazat ve terhinattan istih-

lâsa dair olan usulün icrası 

(5) Müruru zamanın vukuu hallerile ref ve izale olunur. 
Madde 64 — Medyunun henüz uhdei tasarrufunda olan emvali 

gayri menkuleye dair müruru zaman keyfiyeti zimematın müruru 
zamanından ve vazıülyed olan şahsı şalisin yedi tasarrufundaki 
emvali gayri menkulenin müruru zamanı dahi her halde eşya 
matlûbatı için kanunen tayin olunmuş olan müruru zaman 
müddetinin hitamında hasıl olur. 
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Nfc: 3 6 — Rumeli! Şarkî Vilâyetine mahsus Terhinat 
defatiri muvakkatesi hakkında kanunu vilâyettir 

77 Rebiülâhir 1302, 16 Kânunusani 1300 

Namı namii Hazreti Padişahiye olarak nizamnamei dahili
nin onuncu ve elli dördüncü maddeleri mucibince bin sekiz yüz 
seksen dört senesi teşrinisanisinin onyedinci günü meclisi umu
mu vilâyetten kabul olunup ledelarz mer'iyeti hakkında iradei 
seniyei Hazreti Padişahı müteallik ve şerefsudur buyrulan işbu 
terhinat defatiri muvakkate kanunnamesinin Valisi bulunduğum 
Rumelii Şarkî Vilâyetinde mer'iyülicra tutulmasını ilân ederim. 

BİRİNCİ F A S I L 

Ahkâmı umumiye beyamndadır 

Madde 1 — Bir kanunu mahsus ile tesis olunacak olan 
arazi defatirinin tanzimile icrayı muamelâtına bed ve müba
şeret olununcıya kadar terhinat hakkındaki kanunnamede gös
terilen kâffei muamelei kuyudiye dahili vilâyette kâin her bir 
kaza mahkemesinde tutulacak muvakkat terhinat defterinde 
icra kılınacaktır. 

Madde 2 — Muamelei kuyudiyenin icrası lâzımgelen imti
yazı veya işbu kanunun mevkii icraya vaz'ı gününe değin ter-
hinatı ihraz etmiş veyahut ihraz edecek olan kimesnenin kanunu 
mezkûrun mer'iyeti ahkâmından sonra altı mah zarfında olbab-
daki imtiyaz veya terhinatını emvali gayrimen kulen in kâin ol
duğu daire dahilindeki kaza mahkemesi terhinat defterine kayid 
ve imlâ ettirmesi lâzımdır, 

Mecburî kayde yalnız terhinat kanunnamesinin otuzuncu 
maddesinin üçüncü fıkrasında tayin olunan imtiyaz tabidir. 

Madde 3 — Maddei sabıkaya tevfikan terhinat defatirine 
kayid olacak olan merhunata esasen tutulacak senedatın teatisi 
evkatmda mevcud bulunan kavanine göre bulundukları sıra tertibi 
vikaye olunacaktır. 

irade tarihi-. 17 rebiülâhir 1302 22 kânunusani, 1300 
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Madde 4 — Eğer bir kimse terhinat kanunnamesinin otu
zuncu maddesinin üçüncü fıkrasında tayin olunduğu üzere rehinli 
matiûbatı olupta işbu kanunnamenin ikinci maddesi mucibince 
imtiyazını kayid ettirmez ise mezkûr imtiyazın altı mah müd
detin mürurundan sonra badema hüküm ve salâhiyeti olama-
yıp yalnız muamelei kuyudiyesi tarihinden itibaren vazolunacak 
sıra tertibince rehin hükmünü haiz olacaktır. 

Madde 5 — İkinci maddede zikroiunan terhinat dahi eğer 
altı mah müddet zarfında terhinat defatirine kayid edilmemiş 
bulunur ise kaydi tarihinden itibaren sıra tertibine dahil ola
caklardır. 

Madde 6 — İşbu kanun ahkâmının mevkii icraya vaz'ı 
gününden itibaren arazi defatiri tesis kılınıp icrayı muamelâtına 
mübaşeret olununcıya kadar muamelei kuyudiyeye tâbi olan 
imtiyaz ve rehini ihraz edecek olanlardan her birisi işbu kanun 
ahkâmına tevfikan mezkûr imtiyaz ve rehinini muvakkat terhi
nat defatirine kayid ettirmesi lâzımgelir. Aksi takdirinde fakat 
terhinat hakkına malik olabilip bu da yalnız muamelei kuyudi-
yenin icrasından sonra terhinatı hakikiyeden addolunacaktır. 

İKİNCİ F A S I L 

Muamelâtı kuyudiye ile ana müteferri deavinin sureti 
ikamesi beyanmdadır 

Madde 7 — İkinci ve altıncı maddelerde zikrolunduğu 
veçhile imtiyaz veya rehne hakları olanlardan her biri muvak
kat terhinat defatirine muamelei kuyudiyenin icrası için bunu 
talib olan kimse aid olan kaleme müracaat ederek evrakı res
miye veya rehne esas tutulan senedi kendi imzasile mümza 
ve siyakı vahidde muharrer iki nüshayi havi ilmühaberlerle 
maan ibraz e tmeğe mecburdur. 

Mezkûr ilmühaberlerin münderecatı dahi atiyüzzikir mevad-
dan mürekkeb olması muktazidir. 

1 - İbraz olunduklarının tarihi. 
2 - Dayinin isim ve şöhretile mahalli ikamet ve mekânı ve 

eğer ehli hırftten ise bunun sınıfı ve pederinin ismi. 
3 - Medyunun isim ve şöhretile mahalli ikameti ve eğer 

ehli hırfetten ise bunun sınıfı ve pederinin ismi. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



140 

4 - İmtiyaz ve rehne esas tutulan senedin tarihile nevi ve 
cinsi ve bunun kangı mahkemeden tanzim veya tasdik olunduğu. 

5 - İmtiyaz veya rehni mahmul olan emvali gayri menkulenin 
muhtasaran vasfile nevi ve cinsi ve kâin olduğu nahiyenin 
ismi ve eğer var ise kadastro numarasile hududunun akalli üç 
tarafı. 

6 - Mülk senedinin tarihi ve numarasile nevi ve cinsi. 
7 - Muamelei kuyudiyesi icra olunan ve deyni havi 

bulunan meblâğ ile eğer var ise güzeştesi ve ibareli ve rakamlı 
olan tediyatın vadeleri bundan maada dayin kendisine bir 
muayyen ikametgâh olmak üzere sancak hukuk mahkemesi 
dahilinde ifayi muamele eden kaza mahkemesi dairesinde maruf 
bir zatın hanesini göstererek ilmühaberin imzası tahtına da mahalli 
ikametgâhını işaret eylemesi lâzımdır. 

İlmühaberler bütün bir sahifelik kavi beyaz kâğıd üzerine 
yazılıp bunların her birisinin yirmişer paralık pulu hâmil olması 
lâzımdır. 

Madde 8 — bir muamelei kuyudiyeyi licelittaleb ibraz 
olunan ilmühaberler münderecatının bu babda esas tutulacak 
olan senede tevafuk etmesi lâzım geleceği misillû terhinat 
defteri memuru iş bu ilmühaberleri irae olunan senedle bilmuka
bele şayed emvaligayri menkulenin eşkâlinde ve eşhas veya 
zimemat veyahut şerait meyanında bir gûna mübayinet 
görecek olur ise bunun muamelei kuyudiyesini icradan ictinab 
etmek hakkını haizdir. 

Madde 9 — Eğerçi memuru merkum olbabda taleb olunan 
muameleyi kuyudiyenin icrasını maddei sabikada zikrolundağu 
veçhile esbabı kanuniyeye mebni tecviz etmeyip red eyler ise 
bunun esbabı mucibesini mübeyyin bir zabıtnamenin tanzimine 
mecbur olup müstedi tarafından dahi mezkûr zabıtnamenin 
imzalanması lâzım gelir. Şayed müstedi vaz'ı imzadan istinkâf 
eyler veyahut imza edemez ise imzalamadığı sebebinin dahi 
derci muktazidir. 

Madde 10 — Muamelei kuyudiyenin talebine esas tutulan 
sened ilmühaberlerle beraber takdim olunur ve muamelei kuyu
diyenin icrasından sonra mezkûr sened ilmühaberlerin zeyli 
makamında tutulup anlara merbutan tevkif edilir. 
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Madde 11 — Vasiyetli rehinin kaydi için vasiyetnameden 
maada ilmühaberlerle beraber veresenin bu babdaki kayde 
muvafakatini mübeyyin bir de senedin ve yahut terhinatın kaydi 
talebini temin eden hibeye dair bir ilâmı kafinin takdim olun
ması lâzımdır. 

Madde 12 — Terhinat defatiri memuru taleb olunan mua
melei kuyudiyeyi bilâ tehir icra eyledikten sonra iki k ı f a ilmü
haberden birisinin zeyline icra olunan muamelei kuyudiye ile 
tarih ve sıra ve kayid numaralarını (işbu kayid numarası mua
melenin icra olunduğu esas rehin defterinin sayıfasıdır) vaz' 
ve terkim birle mezkûr muameleli ilmühaberi müstediye red ve 
ita eder. 

Madde 13 — Tarafeyn muvakkat terhinat defatirine atiyüz-
zıkir muamelâtın kayid ve işaret edilmesini taleb edebilirler. 

1 - Evrakın hini terkiminde zühule mebni yazılmıyan veya 
sehvedilen ibaratm tashihini. 

Ancak bu misillû tashihat eğer tarafeynden vukubulan 
zühul ve sehviyattan münbais ise o halde yalnız evrakı resmiye 
esasına veya tarafeynin muvafakati sarahaten gösterilmek üzere 
kanunun taleb edeceği eşkâle göre bizzat imza olunan sened 
veyahut artık hiç bir vesaiti nizamiyeye tâbi olmıyan mahkeme 
ilâmı mucibince tashih olunabilir. Bununla beraber eğer tashi-
hatı mezkûre imtiyaz ve rehnin hükümden sakit olmasını intça 
ettiren zühul ve sehviyat sebebinden neşet eylemiş ise o halde 
mezkûı imtiyaz ve rehin yalnız sehviyatın kaydi tarihinden 
itibaren hüküm ve kuvveti haiz olur. 

2 - Tebeddül eden mahalli ikametle ahiren göstereceği 
ikametgâhını. 

3 - imtiyazlı veya rehinli matlûbatın tenzili veya rehinli 
emvali gayrimenkuleden bir kısmının tahtı rehniyetten istihlâsile 
imtiyaz ve rehne dair olan miad ve güşeztenin ve şurutu saire-
nin her gûna tadilini. 

İşbu maddenin üçüncü numaralı fıkrasında zikr ve tadad 
olunan tadilâtın işaratı için müstedi evrak veya evvelce icrayi mua
melei kuyudiye zımmında taleb olunan imzayi zatiyi havi senedi 
veyahut hiç bir vesaiti nizamiyeye tâbi olmıyan mahkeme ilâmı 
katisini ibraz e tmeğe mecburdur. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



142 

Madde 14 — Muvakkat terhinat defatirine imtiyazat 
ve terhin atı tecdid veya istihlâs eylemek ve rehinli zimematı 
havale ve emanet etmek ve rehin sıranın hakkı tekatdümünü 
terk eylemek maddelerinin muamelei kuyudiyesi dahi kanuna 
tevfikan icra olunur. 

Madde 15 — İmtiyaz ve rehinin her bir muamelei kuyudi-
yesile tecdid ve istihlâsı yolunda vukubulacak masarifat muamelei 
kuyudiyenin icrasını talib olan taraftan tediye olunur ve bunun 
kanuna tevfikan haiz olduğu hukuku dahi temin kılınır. 

Madde 16 — Mütenevvi muamelâtı kuyudiyece kanunun 
tayin eylediği eşkâlden birinin veya ekserisinin zühulünden do
layı şahsı salise bir gûna zarar ve ziyan terettüb edecek olur ise 
o halde muamelâtı mezkûre keenlemyekün hükmünde tutulur. 

Madde 17 — Eğer rehnin kaydi muamelesinin icrası taleb 
olunduğu esnada rehinle emvali gayrimenkulenin mutasarrıfı 
aleyhine ikamei dava edilir ve davanın zuhuruna işbu emvali 
gayrimenkule bais olur ise o halde emvali mezkûre hakkındaki 
davaya karar ita olununcıya kadar muamelei kuyudiyenin icrası 
tehir olunacaktır. 

İşbu teahhurat müddei tarafından tahrirî bir beyanname ile 
ifa kılınacaktır. 

Madde 18 — Terhinat defatiri kuyudatını icra eden 
memur kanunen mezun olduğu işarat ve kuyudatı tarih sırasınca 
ve sıra numarasınca mükemmelen terkim ve imlâ ve bu babda 
kendisine tevdi olunan defatirin hıfzına itina etmeğe mecburdur. 

Madde 19 — Terhinat defatiri memurinin dikkatsizli
ğinden naşi her bir muamelei kuyudiyece sehiv ve kusur ve 
silinti gibi zuhur edecek nekayis üzerine dayinin talebine bina
en veyahut resen yeniden kaydi icra olunmak lâzım gelecek 
ve badehu kaydi mezkûr eşhası salisenin berveçhi hakkaniyet 
ihzar eyledikleri hukuka halel gelmeksizin ilk muamelei kuyu
diyenin talebine esas tutulan salâhiyeti haiz olacaktır. Bu 
makule kaydin keyfiyeti icrası esbabının dahi terhinat defa
tiri memuru tarafından yeniden işaret edilmesi lâzımdır. 

Madde 20 — Terhinat defatiri memuru tarafeyne vuku
bulacak zarar ve ziyandan dolayı zirde gösterilen usule göre 
mesul tutulur. 
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1 • Bir sebebi kanunî olmaksızın muamelei kuyudiyenin 
icrasını red veya tehir eylemesi. 

2 - Taleb olunan kuyudatı mugayiri kanun olarak terhinat 
defatirine ithal ve imlâ veya kanun mucibince kaydi muamele
sini icra eylememesi. 

3 - Kendi tarafından terkim ve ita olunan suret veya hulâ
saların rehin defteri münderecatına tevafuk etmemesi veyahut 
verilen şehadetnamenin makrunu sıhhat olmaması 

Memuru merkum sayede bikudret bulunacak olursa hasardi-
de olan tarafın talebi tazminatı için hükümet aleyhine ikamei da
vaya hakkı olacaktır. 

Madde 21 — Terhinat defatirine bir imtiyaz veya rehin 
veyahut işarat kuyudatının merdudiyeti hakkında vukubulacak 
davalar kabili istinaf olmak üzere mensub olduğu sancak hu
kuk mahkemesinde fasıl ve rüyet olunur. 

Bu rnisillû hususat umuru müstaceleden addolunacaktır. 
Kezalik bir rehnin muamelei kuyudiyesile tecdid veya ter

kini veyahut kaydinin meks ve tehiri hakkındaki mevaddı mü-
nazaünfiha için dahi kabili istinaf olmak üzere aid olan sancak 
hukuk mahkemesi tarafından karar verilecektir. 

Madde 22 — Bir sancak hukuk mahkemesinin kâin olduğu 
daire dahilinde bulunan iki veya daha ziyade terhinat defatiri 
memurları meyanında zuhur edecek salâhiyet ihtilâfatını ol 
mahkeme fasleder ve şayed birkaç dairede bulunurlar ise 
o halde mesaili mezkûrenin kararı Divanı Âlii Muhakemat 
Hukuk Şubesine tevdi olunur. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Terhinat defatiri muvakkatesinin usulü muamelei 
kuyudiyesi bey anındadır 

Madde 23 — Kaza hâkimlerinin her biri kendi dairelerince 
muvakkat terhinat defatiri zabt ve tenmik etmekle mükelleftir. 

Her bir kaza hâkimi terhinat defatiri memuru sıfatını haiz 
olduğu takdirde bunun için kendisine ayrıca bir mühür veri
lecektir. 

Madde 2 4 — Terhinat defatiri memuru tarafından ita olu
nan mesaili kuyudiye kanunun gösterdiği hudud dairesini 
tecavüz etmez ise ihticaca salih evrakı resmiye kuvvetini haiz 
olur. 
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Madde 2 5 — Terhinat defatiri umumî olup memurunun 
nezareti tahtında olmak üzere her bir kimse işbu defatirden 
her ne kayde lüzum görür ise bakmağa ve kaydi işaratını al
mağa hakkı olacak ve fakat defatiri mezkûrenin hiç bir halde 
bulunduğu mahalden nakil ve hareket ettirilmesi caiz olamı-
yacaktır. 

Madde 2 6 — Her bir kaza mahkemesinde bulundurulacak 
olan muvakkat terhinat defatiri atiyüzzikir miktardan ibaret 
olacaktır. 

1 - Terhinatın esas defteri, 
2 - Terhinat defatirinde mukayyed bulunan her bir emvali 

gayrimenkule mutasarrıfının ismini mübeyyin bir elifba defteri, 
3 - Her bir muamelei kuyudiyeye müteferri evrak cildi. 
Madde 2 7 — Esas ve elifba defatiri elifba harfli olarak 

işbu kanuna rabtedilen numunelere tevfikan Adliye Müdiriyeti 
tarafından tertib olunacaktır. 

Defatiri mezkûrenin beheri numara tahtına alınarak niha
yet sahifesinde yapraklarının adedi gösterilerek aid olan sancak 
Hukuk Mahkemesi Reisi tarafından imza ve mahkemenin müh-
rile temhir olunacaktır. 

(1) Terhinat esas defterine dairdir 

Madde 28 — İşbu esas defterinde bilcümle emvali gayri
menkule hakkındaki imtiyaz veya rehnin ilk defa taleb oluna
cak muamelei kuyudiyesi için birer ayrı hane açılıp orada 
sıra tertibince yine ol emvali gayrimenkule hakkında ahiren 
vukubulacak terhinat ile buna müteferri işarat ve tecdid ve 
terkin gibi muamelât kayid ve imlâ olunacaktır. 

Madde 29 — Terhinat esas defterinin her bir hanesi 
birbiri ardınca iki sayfadan ibaret olacaktır. 

Zikrolunan haneler sıra numarasınca devam edip mezkûr 
esas defterinin sıra numarasına taallûku olmıyacaktır. 

Madde 3 0 — Hanelerin iki sayıfası dahi imlâ olunduğu 
takdirde yine devam etmek üzere ol defterin diğer iki yapra
ğına başka hane açılır. Şayed defteri mezkûr kamilen dolmuş 
ise hanei mezkûr takımile diğer yeni deftere naklolunacak ve 
bu suretle evvel ve ahır nakledilen kayidlerin mahalli atikleri 
herhalde oraya işaret edilecektir. 
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Madde 31 — Her bir hanenin birinci say ifasının birinci cihe
tine (1) defterin hane numarası (2) hane açılan emvali gayri-
menkule mutasarrıfının isim ve şöhretile mahalli ikameti ve 
pederinin ismi (3) emvali ğayrimenkulenin kâin olduğu nahiye 
veya nahiyelerin isimleri şerhedilecektir. 

Her hanenin ikinci sayıfası fevkani iki hattı mütesavi me-
yanında hane numarasını şamil altı sütuna taksim olunacaktır. 

Birinci sütuna her bir rehnin sıra numarası vaz ve terkim 
edilecektir. 

ikincisine ilmühaber münderecatına göre bir mülkün veya 
birden ziyade tahtı rehniyete alınmış olan emlâkin kaydi mü-
kemmelen icra ve emvali gayrimenkule mutasarrıfının ve rehinli 
dayinin isim ve şöhretleri ve muayyen olan mahalli ikametleri 
ve ehli hırfetten iseler sınıfları ve pederlerinin isimleri ve rehnin 
icrasına esas tutulan senedin tarihi ve rehnin muamelei kuyu-
diyesile senedin kangı mahkemeden tanzim veya tasdik olun
duğu ve bunlardan maada berayi temin rehin olunan zimematın 
miktarile güzeştesi ve tediyatın miadı ve eğer var ise şeraiti 
sairesi ve en sonra muamelei kuyudiye tarihi dere ve imlâ 
kılınacaktır. 

Eğerçi rehin hususu müteaddid emvali gayrimenkule hak
kında icra olunur ise bunlar birinci numaradan bed ile sıra 
numarasınca hane sütununa aletinfirad dizilecektir. 

Üçüncüsüne zimematı merhunenin miktarı rakamla işaret 
olunacaktır. 

Dördüncüsüne muamelâtı kuyudiyei evveliye hakkındaki 
tadilâtı mütenevvia yani tenzil ve tecdid ve havale ve emanet 
ile buna mümasil terhinat kanununun mesağ gösterdiği sair 
işarat dercolunacaktır. 

Beşincisine terhinatın terkini kaydi hususu işaret olunacaktır. 
Altıncısına bir haneden diğer haneye vukubulacak nakliyat 

v e muamelei kuyudiye sehviyatınca yapılacak tashihat icra 
kılınacaktır. 

Madde 32 — Emvali gayrimenkuleden birisine aid olan 
bilcümle terhinat muamelesi her bir hanenin birinci sıra nu
marasından bed ile bu mülk için terhinat esas defterinde açıl
mış olan hanenin sıra numarası altına kaydokınup fakat hep 
bir mülkü gayrimenkule için ol günde kaydolunan terhinatın 

T. 1 C. 5 F. 10 
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kâffesinin havi olduğu numaralar terhinat kanununun yirmi 
yedinci maddesine tevfikan siyakı vahid üzere olmaları 
lâzımdır. 

Madde 33 — Eğer bir medyunun toptan kaydi taleb edi
len emvali gayrimenkulesinden bazısına açık hane bulunur ve 
bazılarına bulunmaz ise yalnız henüz hanesi olmıyanlara mah
sus olmak üzere yeni bir hane açılacak olup şayed bir şeyi 
merhunun birden ziyade açık hanesi bulunduğu halde dahi 
bunların her birisinin bir haneden diğerine nakli maddesinin 
herhalde zikr ve işaret olunması lâzımdır. 

Madde 34 — Eğer tahtı rehniyete alınan emvali gayrimen-
kule iki veya daha ziyade kaza hâkiminin dairei salâhiyetlerine 
tevessü eder ise taleb olunan muamelei kuyudiyenin emvali 
mezkûreden kısmı azaminin kâin olduğu dairede icrası lâzım 
gelip bu halde terhinat defatiri memuru bu gibi kayidleri icra 
ettikten sonra birer suretlerini diğer devaire mahsus dafatircede 
kuyudatı muktaziye icra olunmak üzere emvali gayrimenkule
nin salifüzzikr tevessü ettiği devairin kaza hâkimlerine bilâ 
tehir resen irsal etmeğe mecbur olacaktır. 

Madde 35 — Nakli kuyud keyfiyeti müstesna olmak üzere 
her bir kayid ve işaret yevmi icrası tarihini hâmil ve terhinat 
defatiri memuru tarafından mümza ve memhur olacaktır. 

Madde 36 — Terhinatın her bir kaydi yekdiğerinden bir 
hattı mütesavi ile tefrik olunacaktır. 

Madde 37 — Açık hanesi bulunan bir mülkü gayrimenkul 
için diğer terhinat kaydi icra olunduğu vakit eğerçi ilmüha-
berlerdeki tavsif açık hanede bulunan evsaf ve eşkâl ile birbi
rine mutabık ise o halde diğer terhinat kaydinde emvali 
gayrimenkulenin mükerreren tavsifi icab etmiyecektir. 

Madde 38 — Rehinli dayin rehne merbut matlûbatınm 
hakkı tekaddüm sırasını kendisinden sonra mukayyed olan 
zimematı merhuneye terk edebilir ise de fakat bu husus diğer 
diyinlerin hukuk mütefevvikasına halel ketiremiyecektir. 

Madde 39 — Bir mülkü gayrimenkul hakkında olan terhi
nat kayidlerinin kâffesi terkin edildiği vakit terhinat defatiri 
memuru zeyillerine iki hattı mütesavi çekerek kuyudatı kapa
yacak ve işbu kanunnamenin otuz ikinci maddesi mucibince 
devam edecek olan terhinat için yeniden sıra numarası küşad 
edecektir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



147 

Madde 40 — Terhinatın usulü kaydiyesi imtiyaz kaydi 
hakkında da cari olup şu kadarki terhinat esas defterinin 
birinci sütununa imtiyaz kaydi için sıra numarası vaz edilmiye-
cektir. 

(2) Elifba defterine dairdir 

Madde 41 — Terhinat defatiri memuru tarafından yirmi 
ikinci madde mucibince tutulacak olan elifba defteri sayıfaları 
her ismin bed edildiği ilk harf üzerine elifba sırasile tertib 
edilecektir. 

Her bir sayıfa üç sütunu cami olacaktır. 
Birinci sütuna terhinat defterlerine hane açılan emvali 

gayrimenkule mutasarrıfının isim ve şöhretile pederinin ismi 
kaydolunacak ve elifba sırasıncada mutasarrıfının şöhreti ve 
olmadığı takdirde pederinin ismi gözetilecektir. Şöyleki elifba 
defterinde mutasarrıfının şöhretinden bed ile andan sonra 
pederinin ve nihayet kendisinin ismi kaydedilecektir. 

İkincisine terhinatı taleb olunan emvali gayrimenkulenin. 
kâin olduğu nahiyenin ismi yazılacaktır. 

Üçüncüsüne defterin hane numarası terkim edilecektir. 
Madde 42 — Eğerçi mal sahibi iki veya daha ziyade 

nevahiye ittisa eden bir mülkü gayrimenkulu terhin eyler i se 
mali merhundan kısmı küllisinin kâin olduğu nahiyenin ismi 
evvelce gösterilerek kusur bilcümle nevahi isimlerinin dahi 
ikinci sütuna vaz'ı iktiza eder. 

Madde 4 3 — Emvali gayrimenkulesi zaten merhun olan, 
ve elifba defterinde mukayyed bulunan bir mülk sahibi muah-
haren diğer bir mülkünü dahi tahtı rehniyete vazeder ise o 
halde elifba defterindeki hane numarasının üçüncü sütununda 
merkumun muharrer olan ismi hizasına müceddeden açılacak 
olan hane numarası işaret edileceği misillu şayed yeniden tahtı 
rehniyete alınan emvali gayrimenkule diğer nahiyede bulunur 
veya tevessü eder ise o halde dahi ikinci haneye diğer nahi
yenin ismi kayid ve işaret edilecektir. 

Madde 4 4 — Terhinat defatirinden birisi residei haddi 
hitam oldukta terhinat defatiri memuru işbu tekmil olan defte
rin son numarasından bed ile sıra numarası tertibince diğer 
cedid defterde muamelei kuyudiyeyi icraya devam edecektir. 
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(3) Evrak cildi hakkındadır 

Madde 45 — Bir kayid hanesine mütedair bilcümle evrak 
ayrı bir pakette hıfzolunacak ve bu paket dahi ol haneye aid 
evrak cildini hasıl edecektir. 

Madde 46 — Muamelei kuyudiyenin icra olunduğunu mü-
teakıb her bir ilmühaber mensub olduğu terhinat defterinin 
hane numarasını hâmil olacaktır. 

Maamafi her bir ilmühabere ne miktar evrak rabtedilmiş 
ise anların adedile nevi ve cinsi ve tarihi mezkûr ilmühaber 
derununda zikr ve işaret olunacağı misillû evrakı mezkûreye 
dahi aid olduğu hanenin numarası dercedilecektir. 

Bundan maada terhinat defatiri memuru kaydin talebine 
esas olan senedi muamelei kuyudiyenin icra olunduğunu hulâ-
satan ve kaydi yürütülmüş olan haneyi tayinen kendi imza ve 
mührile tasdik edecektir. 

Madde 47 — Bendi sabıkta zikri sebkat eden numaralı 
ilmühaber evrakı müteferriasile beraber ayrı bir pakette hıfzo
lunacak ve bu paket evrakın aid olduğu hane numarasını hâmil 
olacaktır. 

Madde 4 8 — Kayid hanesi açılmış bir mülkü gayrimen
kulun kaydine dair olan her bir ilmühaberatı aid olduğu ha
nenin numarasını hâmil olduktan sonra müteallik bulunduğu 
hanenin sair evrakile beraber cilde raptedilecektir. 

Madde 49 — Eğer bir kimse mensub olduğu nahiyenin 
terhinat defatirinde haneleri ayrı olan veyahut ayrı olması 
lâzımgelen ve bir şahsa aid bulunan emvali gayrimenkulenin 
icrayi kuyudu rehniyesini taleb eder ise o halde bu cümle hane 
numaralarının ilmühaberlere terkimi iktiza edeceği misillû mu
amelei kuyudiyenin icrasına esas tutulan ilmühaberlerin birer 
sureti de beher haneye aid olan cilde raptohınmak muktazidir. 

Zikrolunan suretler olbabdaki muamelei kuyudiyeyi talib 
olan kesan tarafından tertib ve ihzar edilecek ve suveri mez
kûre pul resminden muaf tutulacaktır. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Terhinat defatiri memurlarının vezaifi beyanındadır 

Madde 50 — Terhinat defatirine bir kaydin icrası için 
taleb vukuu anında memuru olbabda takdim olunan ilmühaber-
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leri kaydin talebine esas olan senedle mukabele eylemekle 
beraber bilâ ifatei vakit mezkûr ilmühaberler mucibince kayid 
için bir numune tanzim e tmeğe mecburdur ve bunun mündereca-
tmı terhinat esas defterine harfiyen terkim edecektir. 

Bu numunelerin sıra ile bir defteri mahsusa kaydolunması 
lâzımdır. 

Madde 51 — Gerek terhinat defatirine ve gerek ilmüha
berlere düyunatın miktarile tarihleri rakam ve ibare ile terkim 
olunmak lâzımgelip umuru tahririye nakliyati işaratından maada 
hiç bir kelimenin ihtisarı mücaz değildir. 

Madde 52 — Her bir terhinat defatiri memuru yazısı ko
layca okunabilmek üzere açık ve temiz yazmağa mecburdur. 

Madde 53 — Terhinat esas defterinde boş satır bırakmak 
caiz olmayıp şayed bir sıra tekmil olamaz ise doldurmak üzere 
hali kalan mahalline bir hat çekilecektir. 

Madde 54 — Terhinat defatirinin satırları arasında hak ve 
tashih memnu olup şayed bir sehvin tashihi lâzımgelir ise bu da 
nakil ve tashihi kuyud için sol tarafta açık bırakılmış olan 
mahalle icra ve terhinat defatiri memuru tarafından temhir ve 
imza olunması lâzımdır. Fakat bir esası hakikiye mübteni ola
bilen her bir tashihi terhinat defatiri memuru bilcümle alâka
dar olan kesane herhalde tahriren beyan etmeğe mecburdur. 

Madde 55 — Terhinat defatiri memuru işbu defterleri mu
hafazaya itina ile bunların gerek kendisinin ve gerek vekili meş-
ruunun ademi huzurlarında hiç birisi tarafından açılmaması ve 
derunlarına bir gûna ilâvei işarat veya tahrifat vukua getirilme
mesi hususlarına cehd ve ikdam edecektir. 

Madde 56 — Terhinat defatiri memuru her kim taleb ede
cek olur ise emvali gayrimenkuleden birisi hakkındaki imtiyazat 
veya terhinat muamelei kuyudiyesinin bir suretini veya sureti 
mükemmelede olarak hulâsasını ita eylemeğe mecburdur. 

Zikrolunan suretler kuyudatının cami olduğu bilcümle 
işaratı havi olmak lâzımdır. 

Madde 57 — Eğer muamelei kuyudiyenin suret veya icma
lini talib olan müstedinin tayin ve beyan edeceği emvali gayri-
menkule hakkında hiç bir imtiyaz ve rehin kaydi bulunmaz ise 
o halde terhinat defatiri memuru mezkûr emvali gayri menku
le hakkında hiç bir gûna kayid bulunmadığını mübeyyin müs-
tedi yedine şahadetname ita eder. 
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Ancak memuru merkum gerek muamelei kuyudiyeyi ve 
gerek bundan müstahreç suret ve hulâsa veya şehadetnameye 
tanzim eyler ilen bir hane ve isim veyahut bir mülk yerine 
sehven diğerini dere etmemesi için güzelce dikkat e tmeğe mec
burdur. 

Madde 58 — Terhinat defatiri memuru tarafından ita olu
nacak olan bilcümle suret ile hulâsa ve şehadetnamelerin 
kendi imza ve mühürile mümza ve memhur olmaları lâzımgelir. 

Madde 59 — Sancak mahkemesi müddeiumumisi bizzat 
vaya muavinleri marifetile her an lüzum görüldükçe dairei 
memuriyeti dahilinde tutulan terhinat defatirini yoklama edebilir 
ve muamelâtı icraiyece eğer intizamsızlık bir hal görür ise 
bunların kanun dairesinde mazhar olacakları sair tedibata halel 
gelmeksizin defatiri merkume memurinini nizam ve intizam 
dairesinde muahaza eyliyebilir. 

BEŞİNCİ F A S İ L 

İstifa olunacak harç beyamndadır 

Madde 60 — Rehin harcı rehinli zimematm miktarı yekûnu 
nisbetinde yüzde yirmi para istifa olunur. İşbu harç rehin 
hakkındaki muvafakati vakıalarını beyan etmek veyahut rehne 
müteallik senedi tasdik ettirmek için tarafeynin hini müracaatle-
rinda ahz ve istifa olunur. 

Evrakın tanzimi veya imtiyaz veyahut rehnin bilittifak 
akdi hakkındaki senedin tasdiki için alınacak harç dahi rüsumu 
mehakime kanunnamesi mucibince istifa kılınır. 

İşbu harç vilâyet sandığı menafiine hasr olunur. 
Madde 61 — Rehnin her birinci defaki kuyudatı ile tecdidli 

ve her bir rehinli zimematm havalesi veya emanet edilmesi 
ve tarafeynin mutalebatı üzerine icra olunacak olan kayid ve 
işaretin kezalik her gûna muamelei kuyudiyesi için atide 
gösterildiği veçhile istifayı harç olunur. 

Ü ç bin kuruşa kadar altın akçeyi havi olan meblâğ için 
üçer kuruş. 

Ü ç bin kuruştan on Bin kuruşa kadar altın akçeyi havi 
olan meblâğ için altışar kuruş. 

On binden yirmi bin kuruşa kadar altın akçeyi havi olan 
meblâğ için onar kuruş. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



151 

Yirmi binden yukarı aitm akçeyi havi olan meblâğ için on 
beşer kuruş. 

Madde 62 — Mikdan üç bin kuruşluk altın akçeye kadar 
olan imtiyaz veya rehnin her bir terkini kaydi için birer ve 
üç bin kuruştan yukarı olanlar için dahi üçer kuruş ahzolunur. 

Madde 63 — İşbu kanunname mucibince ita olunan her 
bir suret ile her bir hulâsa ve şehadetname için dörder kuruş 
alınır. 

Madde 6 4 — Altmış ve altmış iki ve altmış üçüncü 
maddelere tevfikan alınacak olan harç tazminat mukabilinde 
olmak üzere terhinat defatiri memuruna aid olacaktır. 

İşbu harcın tediyatım mübeyyin olmak ve pulsuz evrak 
üzerine"1, yazılmak üzere iki nüshayi havi şehadetname teati 
olunacak ve bunlardan' koçanda kalacak olan bir kıt 'ası tedi-
yei harç eden taraftan ve diğeri dahi istifayi harç eyliyen 
canibden imza olunup tediye eden kimseye ita kılınacaktır. 

Vilâyet ziraat sandıkları işbu harcın ifasından muaf 
tutulacaktır. 

Madde 65 — İşbu kanunda muayyen olan miktardan 
ziyade istifayı harca cüret eden terhinat? defatiri memuru ceza 
kanunnamesine tevfikan cezaya müstahak olacaktır. 

irade tarihi: i7 rebiülâhır 1302, 22 kânunusani 1300 

Na-. 3 7 — Rumeli! Şarki vilâyetine mahsus harç ve 
rüsumu mahakim hakkında kanunu vilâyettir 

14 rebiülâhır 1302, 19 kânunusani loOO 

Namı namii hazreti padişahiye olarak nizamnamei dahilinin 
onuncu ve elli dördüncü maddeleri mucibince harç ve rüsumu 
mahakime dair bittanzim bin sekiz yüz seksen dört senesi 
kânunu evvelinin birinci günü meclisi umumii vilâyetten kabul 
olunup ledelarz mer'iyeti hakkında iradei seniyei hazreti padi
şah! şeref müteallik buyurulan işbu kanun hükmünün valisi 
bulunduğum Rumelii şarkî vilâyetinde mer'iyülicra tutulmasını 
ilân eylerim. 
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A h k â m ı u m u m i y e 

Madde 1 — Umumen harcı mahakim atiyüzzikir mevad-
dan ibarettir. 

a) Pul (damga resmi) 
b ) Harcı mahakim (dava ve ilâmat için) 
t ) Rüsumu kalemiye (kaydiye ve saire için) 
s ) Mukavelât harcı 
c) Şühud ve erbabı vukuf ve komisyon ve avukat ile ilâ-

nat ve dava zımnında tarafeynin lieclissef elzem olan masarifi 
rahiy eleri. 

Madde 2 — Pol resminin suveri istifaiyesi maddesi vilâyette 
mer'iyülicra olan Kanunnamei Hümayun ahkâmına tevfik olu
nacaktır. 

Madde 3 — Bilcümle harcı mahakim ve rüsumu kalemiyeden. 
a) Devairi hükümet canibinden vuku bulan bilcümle deavi 

ile buna müteferri olan evrak, 
b ) Mevaddı cinaiye müteallik bilcümle müstediyatla buna 

müteferri evrak, 
t) Fakru hali mübeyyin şehadetnameler, 
s) Bi kudret oldukları müsbte olan bilcümle kesan tarafın

dan vukubulan müstediyat ve evrak, 
c) Altın akçe olarak üçyüz kuruşa kadar kaza mahkeme

leri nezdinde ikame olunan bilcümle deavi ile buna müteferri 
evrak müstesna tutulur. 

Madde 4 — Harcı mehakim ve rüsumu kalemiye ile dam
ga resmine tâbi bululan kâffei müstediyat vebeyanat ile bilûmum 
evrakın hare ve resmi tesviye olunmadıkça muamelesi icra 
olunmıyacaktır. 

Zikrolunan evrak mahkeme kaleminde kaydi tarihi bilin
mek üzere defteri mahsusuna işaret kılınacaktır. 

BtRtNCt KISIM 

M e v a d d ı h u k u k i y e y e m ü t e a l l i k h a r ç v e r ü s u m u 
m a h a k i m b e y a n n i d a d ı r 

BİRİNCİ F A S I L 

Kaydiye harcına dairdir 

Madde 5 — Gerek davaya mübaşeret olunduğu anda ve 
gerek bunun cereyanı esnasında usulü muuhakemece 
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tarafeyinden biri canibinden takdim olunan bilcümle müstediyatla 
itiraz ve istinaf arzuhalleri ve lâyiha ve beyanname ve vekâ
letname ve şehadetname ve raport ve sened ve ilmühaber ve 
sair bilcümle evraktan Divanı Âlii muhakematça altın akçe 
olarak beş ve sancak mahkemelerince üç ve kaza mahkeme
lerince üç yüz kuruştan yukarı olan dava evrakı için dahi bir 
kuruş kaydiye harcı alınacaktır. 

Madde 6 — Liecliikayd takdim olunan bilcümle senedatın 
velev kaydiye harcı ahzolunmuş olsun diğer bir mahkemeye 
veya sair bir dava zımnında takdim olundukta bunlardan be-
tekrar kaydiye harcı alınacaktır. 

Madde 7 — Her bir senedat ve evrakın zahrına veya boş 
mahal bulunduğu halde bunların zirlerine aid olan mahkeme 
kâtibi tarafından kaydın sıra numarasile tesviye olunan miktar 
hare mukabilindeki ilmühaberin numarası işaret kılınacak ve 
ziri imza edilecektir. Devairi hükümet ve adliyeden irsal kılı
nacak olan evrak kaydiye harcına tâbi olmıyacaktır. 

İKİNCİ F A S I L 

Deavi ve ilâmat harçlarına dairdir. 

Madde 8 — Tahtı hüküm ve karara alınacak olan daavii 
hukukiye veya ticariyeye aid her gûna istidanamenin hini tak
diminde bunun tazammun eylediği miktarı mebaliğ nisbetinde 
berveçhi peşin yüzde bir ve yüz kuruştan aşağı olan küsurattan 
dahi elli kuruş miktarına kadar yirmi para ve andan yukarı yüz 
kuruşa kadar olan küsurattan kezalik bir kuruş harç alınacaktır. 

Madde 9 — Şifahen veya tahriren vuku bulan deavii mü
tekabile ve esas maddede alâkadar olan şahsı şalisin ikame 
eylediği itirazla her nevi ilâmat aleyhinde olan bilcümle istinaf 
istidanamelerinden kezalik yüzde bir harç alınacaktır. 

Madde 10 — Gıyaben verilen ilâmat hakkında vuku bulan 
itiraz alelhüküm istidanamelerinden asıl davanın havi olduğu 
miktarı mebaliğ nisbetinde yüzde yarım harç ahz edilecektir. 

Madde 11 — Cetvelden tay edilen bir davanın tecdidine 
dair verilen istidanameler şu harcı nısbiye tâbi olmayıp bun
lardan Divanı Âlii Muhakematça altın olarak yirmi ve sancak 
mahkemesince on ve üçyüz kuruştan yukarı olduğu halde ka
za mahkemesince dahi beş kuruş bir harcı maktu alınacaktır. 
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Madde 12 — Beş bin kuruşa kadar olan bir davanın iadei 
muhakemesi için istida vukuunda üç lirası vilâyet malsandığı 
menafiine aid olmak ve iki lirası dahi şayed iadei muhakeme 
talebini havi olan istida reddolunduğu takdirde müddeaaleyhin 
tazminatına mukabil tutulmak üzere sahibi istida tarafından 
depozito tarikile mahkeme sandığına beş lirayi osmanî teslim 
ve ita olunacaktır. 

İadei muhakeme istidası beş bin kuruştan on bin kuruşa 
kadar olan dava için olduğu halde yedi lirası vilâyet mal san
dığı menafiine ve üç lirası diğer tarafın tazminatına aid olmak 
üzere on aded liranın depozito edilmesi lâzımgelir. On bin ku
ruştan yukarı bulunan iadei muhakeme davaları için on beş 
lira depozito edilip bundan on lirası vilâyet mal sandığına ve 
beş lirası dahi hasmının tazminatına aid kalacaktır. 

İadei muhakeme istidası mahkeme tarafından kabul olunur 
ise o halde depozito edilen mebaliğin kâffesi sahibine iade 
edilir. 

M^adde 13 — Reddihâkim hakkında istida vukuunda zirde 
gösterilen miktarı mebaliğ depozito edilecektir. 

Divanı Âlii Muhakemat nezdinde altın akçe olarak yüz 
kuruş. 

Sancak mahkemesinde kezalik altın olarak elli kuruş. 
Kaza mahkemesinde dahi yirmi beş kuruş. 
Reddihâkim hakkındaki istida kabul olunduğu halde depo

zito edilen şu mebaliğ sahibine reddolunur. Aksi takdirinde 
hasılat mahkeme makamında alıkonulur. 

Madd 14 — Sikestro tasdiki için vukubulan ve istida üze
rine adiyen yüzde bir harcı muhakeme tesviye kılınacaktır. 

Madde 15 — Her bir davanın miktarı kıymeti müddeinin 
istidasında tayin ve takdir olunması lâzımdır. 

Kıymeti takdir olunmıyan davalara canibi mahkemeden bir 
kıymet takdir ile harcı mahakim o mikdar kıymet üzerinden 
ahzolunur. 

Şayed hini hükümde şu takdir olunan kıymet daha ziyade
ye baliğ olacak olur ise harcı mahakimin kusuru müddei tara
fından ipka ve ikmal kılınır. 

Madde 16 — Evvelce takdiri kıymeti mümkün olamıyan 
deaviden ahzolunacak harcı muhakimin suveri istifaiyesini temin 
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için işin derecei ehemmiyetine göre mahkemece müstediden bir 
emaneti nakdiye ahz olnacaktır. İşin mahkemece hüküm ve ka
rarı ita kılındıktan sonra aid olan harç mahkemede mevkuf 
tutulan emaneti nakdiyeden ahz ve tevkif olunarak maadası 
müstediye red ve ita kılınacaktır. 

Madde 17 — Sicilli ensab cetvelinin tashihi ve, saire gibi 
esasen bir iddiaya aid o'mıyan her hukuk davası için altın 
akçe olarak on kuruş maktu bir harç istifa kılınacaktır. 

Madde 18 — Hakem komisyonlarının kararnameleri aley
hinde bir maddenin istinafen rüyetile hükmedilmesi talebini 
havi olan davadan alelade harç ahzedilecektir. 

Madde 19 — Tayini merci hususunda vukubulan taleb ve 
davadan eğer maddei münazaünfih beş bin kt ruşa kadar ise 
maktuan on ve eğer beş bin kuruştan yukarı ise yirmi beş kuruş 
harç tesviye kılınacaktır. 

Madde 20 — Bir sikestronun ve tahtı temhire veya mem-
nuiyete alınmış olan emval ve eşya vesairenin fesih ve fekki 
hakkında tarafeynin talebi üzerine canibi mahkemeden ita olu
nan ilâm ve kararname için kıymeti be ş bin kuruşa kadar olan 
davadan on ve bu miktarı mütecaviz bulunanlardan dahi yir
mi beş kuruş bir harcı maktu ahzolunacaktır. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Rüsumu kalemiye ve ihzariye hakkındadır. 

Madde 21 — Bir tarafın vukuu talebi üzerine Divanı Âlii 
Muhakemat canibinden ıstar olunacak ihzarnamelerin beheri 
için üçer ve sancak mahkemesinden ita olunacak ihzarname
lerin beheri için ikişer ve miktarı altın akçe olarak üç yüz 
kuruştan yukarı olan deavi hakkında kaza mahkemesinden 
verilecek ihzarnamelerin beheri için dahi birer kuruş resim 
tediye olunur. 

Madde 22 — Tarafeyni muhasımeyne ilk defa olarak teb
liğ plunacak ilâmat suretleri meccanen ve resen tebliğ kıhna-
naktır. D e f ai saniyede olarak tebliğ olunacak suretlerin beher 
sayıfasından beşer kuruş resim alınacaktır. 

(Mülâhazat) Bulgar ve Kum lisanlarında akalli yirmi beş 
satırı ve satırların beheri dahi yirmi beş harfi havi bulunan ve türk-
çede dahi on beş satırı muhtevi olan varaka sayıfa itibar 
olunur. 
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Madde 23 — Bir davada alâkadar olmıyan şahsı salise 
tebliğine cevaz gösterilen ilâm suretinin beher sayıfasından ke-
zalik beşer kuruş ahzolunacaktır. 

Madde 24 — Mahkemenin veyahut mahkemede bulunan 
her nevi mezabit ve evrakından istinsah edilecek suretler için 
balâda zikrolunduğu veçhile beher sayıfasından beşer kuruş 
kaydiye resmi alınacaktır. 

Madde 25 — Sancak bidayet mahkemesinde bir maddenin 
rüyeti için mahkeme nezdinde vukubulan şifahî vekâletten 
berveçhi peşin beşer ve Divanı Âlii Muhakemat nezdinde onar 
kuruş resim alınacaktır. 

Kaza mahkemesi tarafından şu yolda hiç bir nesne ahzo-
lunmıyacnktır. 

DÖRDUıNCÜ F A S İ L 

Mevaddı iflâsiyeden alınacak harç ve rüsumu 
mahakim beyanındadır 

Madde 26 — Bir tacirin ilânı iıiâsiyetini mübeyyin olan ka
rarname ile bunun feshine ve sındikaların tayinine vesair buna 
mümasil mevad ile ashabı matlûb tarafından vukubulan taleb 
üzerine bazı mutalebat veyahut tedabirin tayin ve tesviyesine 
mütedair bulunan her bir kararname için yirmi beş kuruş resim 
ahzolunur kezalik bir taciri müflisin iadei itibar ilânını muta-
zammın olan kararname için dâhi resmi mezkûr alınacaktır. 

Madde 27 — bir müflisten alacaklı olan her bir dayin 
harç ve rüsumu mahakime karşılık olmak üzere masaya dahil 
olmak istediği miktarı matlûbatı üzerine yüzde bir hesabile 
mahkemeye depozito tevdi etmeğe mecburdur. 

iflâs muamelesi tesviye olunduktan sonra müflisin emvali 
mevcudesi üzerine masasından yüzde iki icra resmî ahzolun-
duktan sonra depozitodan baki kalan akçe iade olunur. 

Madde 23 — Ashabı matlûb kunturato tanzimine ittifak 
ettikleri halde bubabda müflisin d ayinlere tediye etmeğe 
borçlu olduğu miktarı mebaliğden kezalik yüzde iki harcı ilâm 
alınacaktır. 
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BEŞtNCl F A S İ L 

Mukavelât kaleminde ve kaza hâkimleri nezdind tanzim 
ve tasdik olunacak evraktan alınacak rüsuma dairdir 

Madde 29 — Bir ticaret şirketinin teşkili hakkında Sancak 
mahkemesi nezdindeki mukavelât kaleminde tanzim olunan 
mukavelenamenin havi olduğu mebaliğ bin aded lirayı osma-
niyi tecavüz etmez ise elli kuruş ve bu miktardan fazlası için 
beher bin kuruştan ikişer kuruş resim ahzolunacaktır. 

Bu misillû mukavelenamenin her bir sureti için rüsumu ka-
lemiye hakkınde olan tarife mucibince resim alınır. 

Madde 30 — Ticaret şirketlerinin tefriki nisasına veya 
sulh ve ibrava dair sancak mahkemesinin mukavelât kalemin
den tanzim olunan senedatın miktarı yekûnu beş yüz aded 
lirayı osmaniyi tecavüz etmediği halde alessevi yirmi beş kuruş 
ve bu miktardan fazlası için beher binde ikişer kuruş resim 
alınır. 

Madde 31 — Sair her nevi kunturato ile deyin ve ibra 
senedleri ve icar ve isticar ve diğer buna mümasil akdolunan 
mukavelenamelerin miktarı kıymeti bin kuruşa kadar olanların
dan on ve beş bin kuruşa kadar olanlarından yirmi beş ve on 
bin kuruşa kadar olanlarından dahi ellişer kuruş ve bu miktardan 
daha yukarı olanlar için beher binde birer kuruş resim alınır, 

Madde 32 — Sancak mahkemesi mukavelât kaleminde 
akdolunan umumi vekâletnamelerin beherinden ellişer ve hususî 
vekâletnamelerden dahi yirmi beşer kuruş resim alınır. 

Madde 33 — Mukavelename ve kunturato ve icar ve isti
car senedlerile makbuz ilmühaberi senedatı sairenin muhte
viyat ve imzalarının tasdiki taleb olundukta bin kuruşa kadar 
olanlarından altın olarak beş ve beş bin kuruşa kadar olanla
rından on iki ve on bin kuruşa kadar olanlarından dahi yirmi 
beş kuruş resim alınacak ve daha yukarı olan miktar için be
her bin kuruş üzerine yirmişer para zam ve ilâve kılınacaktır. 

Miktarı be ş yüz kuruşa kadar olan terhini emlâk senedatınm 
tasdiki için hiç bir şey ahzolunmıyacaktır. 

Madde 3 4 — Yukarıki maddede zikroiunan evrak suretle
rinin cenibi mahkemeden tasdiki için beşer kuruş ahzolunur. 
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Madde 35 — Mukavelât kaleminden tasdik olunacak vekâ
letnamelerin beherinden beş kuruş rüsumu tasdikiye ahzolunur. 
Eğer şu tasdik hususu sancak merkezi olmıyan kaza mahkeme
sinde vaki olduğu halde kezalik beş kuruş resim alınır. 

Madde 36 — Fakru hali musaddak tanzim olunan karar
nameler için hiç bir şey ahzolumıyacaktır. 

Madde 37 — Bir senedde mevzu olan bir veyahut bir kaç 
imza veya mührün tasdiki taleb olundukta altn akçe olarak 
beş kuruş alınır. Menafi sandıklarından bin kuruşa kadar istik
raz olunacak mebaliği havi olan senedatı mezkûre tasdik res
minden müstesna tutulur. 

Madde 38 — Sancak mahkemeleri bulunmıyan mahallerde 
ve tanzim ve tasdiki bilhassa mahakimi mezkûreye aid olmı
yan evrak ve senedat yine şu suret ve tarife mucibince kaza 
mahkemeleri nezdinde tanzim ve tasdik olunabilir. 

Madde 39 — Sicilli ensab hakkında olan defatirden muhreç 
hülâsaların tasdiki için altın akçe olarak ikişer kuruş ahzolunur. 

Madde 40 — Kanunnamei ticaret ahkâmına tevfikan yapı
lan poliçe ve bono veyahut emre muharrer senedatın kabul 
olunmamasından veya bedelâtının ademi tediyesinden naşi edi
len protestolardan eğer senedin havi olduğu miktarı mebaliğ 
beş bin kuruşa kadar ise altın akçe olarak yirmi beş kuruş 
ahzolunur ve bu miktardan fazlası için beher bin kuruş üze
rine kezalik altın akçe olarak ikişer kuruş zam ve ilâve kılınır. 

Her nevi taahhüdatın ademi icrasından naşi yapılan sair 
her gûna protestolar için dahi kezalik resmi mezkûr ahzolunur. 

Madde 41 — Yapılan protestonamelerin beher suretinden 
adi suretler tarifesi mucibince resim alınır. 

Madde 42 — Tüccar defatirinin beherinden altın akçe 
olarak beşer kuruş tasdik resmi ile her bir sayıfasından beşer 
para ahzolunur. 

Madde 43 — Mahkeme kalemi haricinde elsinei resmiyei 
selâsenin birinden diğerine yapılan tercümenin tasdiki için 
eğer şu tercüme bir sayıfayı mütecaviz değilse beş kuruş alınır 
ziyade olan sayıfaların beharine ikişer kuruş zammolunur. 

Eğer mahkeme kaleminde tercüme olunur ise beher sayı-
fası için altın akçe olarak onar kuruş ahzedilir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



159 

ALTINCI F A S I L 

İcra rüsumu beyanmdadır 

Madde 44 — İcra kararnamesinin yani varakasının itası 
için icra ilâmında mahkûmunbih olan mebaliğden yüzde iki 
ahzolunur. 

Madde 45 — Aleyhinde itiraz veya istinaf vaki olmuş olan 
bir ilâmın muvakkaten icrası taleb olundukta maddei sabıkada 
muayyen olan resim depozito ta'rikile ahzolunur şu resim icra 
olunan ilâmın kaf iyen tebdili veya feshi halinde iade kılınır. 
Aksi takdirinde resmi mezkûr varidatı vilâyet makamında 
mahkeme sandığına tevdi edilir. 

Madde 46 — İcrası taleb olunan ve şu yolda mahkemeye 
müracaat edilen her bir ilâmın bermucibi kanun lâzım gelen 
pulu hâmil olması muktazidir. 

Madde 47 — Emval ve eşya ve emlâkin taht» temhire 
alınmasına veya mührün fekkine ve sikestronun feshine müte
dair vukubulan her bir icraat için bin kuruşa kadar olan da
vadan altın akçe olarak on ve beş bin kuruşa kadar olan id
diadan kezalik altın olarak yirmi beş ve on bin kuruşa kadar 
olandan dahi elli kuruş resim ahzolunur. Bu miktardan faz
lası için beher bin kuruşa kezalik altın olarak ikişer kuruş 
zammedilir. 

Şu icraat hakkında tanzim olunan zabıtname için hiç bir 
şey alınmaz. 

Zabıtnameden istinsah olunacak suret için umumen suret
lerden ahzolunduğu veçhile resim alınır. 

Madde 4 8 — Tahrir olunacak emval ve eşyanın kıymetin
den yüzde yarım resim alınır. 

Resmi mezkûr her halde beş kuruştan aşağı olamaz 
Madde 4 9 — Emval ve emlâkin dairei tasarrufa ithali 

yani bunların icraca teslimi hakkında mahallinde tanzim olunan 
zabıtname için yalnız bin kuruştan yukarı — yani beş bin ku
ruşa kadar kıymeti olanlardan altın akçe olarak on ve on bin 
kuruşa kadar bulunanlardan yirmi ve otuz bin kuruşluğundan 
otuz ve bu miktardan zaid olanlardan dahi elli kuruş resim 
ahzolunur. 
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Madde 50 — Müzayede! aleniyenin hitamını ve son tali
binin uhdesine ihalesini mulin olan zabıtname için bin kuruş
tan beş bin kuruşa kadar olan müzayededen altın akçe olarak 
beş ve beş bin kuruştan on bin kuruşa kadarından on iki ve 
on binden yirmi bin kuruşa kadar olandan yirmi ve yirmi bin; 
den otuz bin kuruşa kadar bulunandan dahi otuz ve otuz binden 
yukarı olan müzayededen elli kuruş ahzedilir. 

Madde 51 — Ihzarname ve icra varakası ve sairenin ga
zete vasıtasile her bir ilânı için depozito tarikile evvelce mu
ayyen bir miktar meblâğ ahzolunur ve tab' ve neşri icra olun
duktan sonra vaki olan ilânın icra memuru ve şahıs beyninde 
hesabı rüyet ve tesviye kılınır. 

Madde 52 — îşbu fasılda zikrolunan rüsumu icraiye taleb 
ve istida eden şahıstan ahiz ve istifa olunur. Diğer harç ve rü
sumun istihsali için icra memur ve muhzırları işbu kanun ile 
sair kavanini mahsusa ahkâmına göre tevfikı muamele ve ha
reket ederler. 

YEDİNCt F A S I L 

Depozitolardan alınacak resim beyanındadır 

Madde 53 — Depozito olmak üzere mahkemeye tevdi 
olunacak akçe ile lieclilhıfız ita kılınacak senedat ve vasiye
tname ve poliçe ve tasarrufu emlâk senedatı ve kunturato 
ve sair buna mümasil evrak için havi oldukları nakid ve pa
hanın miktarına göre yüzde on para resim alınır ve müddeti 
hıfz bir seneden ziyade mürur eder ise yüzde yarım ahzolunur. 

Madde 54 — Salifüzzikir lieclilhıfız mahkemeye teslim olu
nacak olan evrakın tüccar defatiri ve evrakı mütenevviayı cami 
paket gibi kıymetleri gayri muayyen neviden olduğu halde bu 
misillûlar için sancak mahkemesince elli ve kaza mahkemesince 
dahi yirmi kuruş bir resmi maktu ahzedilir. 

SEKİZİNCİ F A S I L 

Ücret ve tazminata dairdir 

Madde 55 — İcrayı keşfiyat ve tahkikat için memurini 
mahakim ve et ibba ve erbabı vukuf ve avukatlar ile sair eş
hasa ücret ve tezminat verilir. 
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Madde 56 — Bir maddenin icrayi keşif ve tahkiki veya 
tayini mevki ve mahal için mahkeme azasından harici şehre 
memuren izam olunacak olanlara memurini mülkiyenin nakil ve 
izamları hakkında olan kanun mucibince masarifi rahiye ve 
yevmiye ita olunur. 

Madde 57 — Yukarıki maddede zikrolunan masarifat mah
keme tarafından alettahmin tayin olunarak keşif ve muayene 
vasıtasile iddialarını isbat etmek istiyen eşhas tarafından ber-
veçhipeşin tediye olunması iktiza eden 

Keşfin icrası mahkemece resen tensib olunur ise o halde 
masarifi keşfiye tarafeynden berveçhipeşin ita olunması lâzımdır. 

Madde 58 — icra memur veya muhzırının icra veya ifayı 
tebliğ zımnında vazifei memuriyetinden olan hususat için bir 
mahalle azimetinde bir gûna ücret ahzına istihkakı yoktur. 

Madde 59 — Mevaddı hukukiye için davet olunan şahidlerin 
eğer ifayi şehadet ettikleri saatten nihayet yirmi dört saat zar
fında talebleri vuku bulur ise bunlar mahkemenin mekarrı da
hilinde bulundukları halde günde beş kuruştan yirmi beş kuru
şa kadar ücreti yevmiye ahzetmeğe ve şayed o misillû şahidlerin 
hariç mahalden gelmişler ise masarifi rahiye dahi almağa istih
kakları vardır. 

Madde 60 — Erbabı vukufa yirmi kuruştan nihayet elli 
kuruşa kadar yevmiye ve ayrıcada harcırah verilir. 

Memurinden olan erbabı vukufa memurini mülkiyenin na
kil ve izamları hakkındaki kanuna göre yevmiye ve harcırah 
ita olunur. 

Madde 61 — Şühud ve erbabı vukufun hal ve san 'a t ve 
meşguliyeti yevmiyesi gözetilerek elli dokuzuncu ve altmışıncı 
maddelerde tayin olunan yevmiye ve harcırahın miktarı mah
kemenin tahmin ve takdirine muhavveldir. 

Mahkemenin şu takdirab aleyhinde bir gûna itiraz ve dava 
olunamaz. 

Madde 62 — ^ikeestro edilen veya lieclilhıfz ita olunan 
eşyanın muhafızları mevki ve zamana göre mahkeme canibin
den takdir olunacağı veçhile ücret ahzedeceklerdir bu ücretin 
kazada haftada on kuruş ve sancak merkezinde yirmi kuruşu 
tecavüz etmemesi lâzımdır. 

T. 1 C. 5 F. 11 
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Madde 63 — Avukat ve hususî müddeilerin ve umuru tica-
riyenin rüyeti için tayin olunan komiserler ile arzuhalcilerin üc
retleri şu hususta ayrıca tanzim olunacak idarei umumiye ni
zamnamesinde tayin kılınacaktır. 

D O K U Z U N C U F A S I L 

istisnaî rüsum beganındadır 

Madde 64 — İdareler ile bunlara merbut bilcümle devairi 
hükümet işbu kanunda gösterilen hare ve rüsumun tediyesin
den müstesna olup yalnız yukarıki sekizinci fasılda beyan 
olunan ücreti tediye ederler. 

Madde 65 — Hükümetle efradı nastan bir şahıs beyninde 
tehaddüs eden bir davaya dair verilen ilâm vasıtasile eğer 
hükümet mahkûm edilmiş ise vaki olan bilcümle masarifi mu
hakeme tarafı hükümetten şahsa tediye Olunur ve eğer şahsın 
mahkûmiyetine karar verilmiş ise rüsumu mehakimden müstesna 
tutulmıyan ve kâffei evrak ve usulü muhakeme için itası lâçım 
gelen bilcümle hare ve rüsumu şahsın ifa etmesi muktazidir. 

Madde 66 Fakrı halleri musaddak olan kimseler kâffei 
rüsumu mehakim ile iadei muhakeme için itası lâzım gelen 
depozito akçesinden müstesna tutulur. 

Madde 67 — Bir kimsenin fakrı halinin kabul ve tasdiki 
için evvel emirde canibi mahkemeden bir kararnamenin İstan 
lâzım gelir. 

Madde 68 — Mezkûr kararnamenin istarı için fakrı hali 
olan müsted'inin kanunun tayin eylediği rüsumu mehakim ve 
saireyi tesviye ve tediyeye iktidarı olmadığını müeyyid sakin 
olduğu cemaatin muhtarile ihtiyar meclisi tarafından musad
dak şehadetnameyi şifahen veya olbabdaki arzuhaline merbuten 
mahkemeye ita eylemesi lâzımdır. 

Madde 69 — Mahkeme müsted'inin emlâk ve akan ve 
ahvali umumiyesi hakkında malûmatı sahihayı cami olması lâ
zım gelen mezkûr şehadetnameyi tetkik ve rüyet ederek müs-
tedinin fakn halinin kabul olunması mı yoksa şu yoldaki istida
sının reddi mi lâzım geleceğine karar verir. 

Madde 7 0 — Bu misillû fakn halin kabulünü mübeyyin 
olan karar aleyhinde diğer tarafın itiraz ve aksini isbat eyle
meğe hakkı vardır. 
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Madde 71 — Fakrı hal için hilafı vaki malûmat ita eden 
muhtaranla eşhası saire haklarında ceza kanunnamesi mucibin
ce icrayı mücazat olunacaktır. 

Şayed şu hilafı vaki malûmatın itası yalnız ademi dikkat 
ve tetkikten neşet etmiş ise muhtaran iki liradan beş liraya 
kadar bir cezayı nakdî ile tedib olunurlar. 

Madde 72 — Fakrı hali mübeyyin kesbedilen hakkın hük
mü bunun hangi dava hakkında kabulü yoluna gidilmesi 
yalnız o dava için ve şahsın fakrı hali tebeddül edeceği vakte 
değin cari olur. 

Madde 73 — İstinaf mahkemesi eğer şahsın fakrı hali tebed
dül etmiş olduğuna dair malûmat mefkud isede lieclilistinaf 
mahkemeye vürud etmiş olan husus hakkında dahi fakrı hali 
tebeyyün eden şahsın şu malik olduğu hakkını kabul eder. 

Madde 74 — Fakrı hal hakkına malik olan şahıs hasmının 
masarifi mahkemesini tazmin ve tesviyeden muaf tutulamaz. 

Madde 75 — Fakrı hali mütebeyyin olan şahsın lehine 
olarak işbu kanunnamenin sekizinci faslı mucibince vaki olan 
kâffei icraat hakkındaki ücurat vilâyet mal sandığı canibinden 
icab eden kesana tediye ve ita kılınır ancak bununla fakrı 
hailen tebeyyün eden eşhas mahkûm oldukları mebaliğin tedi
ye ve tesviyesi ahdinden muaf tutulmazlar eğer diğer ta
raf mahkûm edilecek olur ise o halde mahkeme fakrı hali te
beyyün eden şahıstan ahzedilmesi lâzım gelen veya anın için 
tarafı hükümetten tesviye edilmiş olan kâffei masarifi muhake
meyi ya mahkûm edilen taraftan veyahut mahkûmunbih meba
liğden istihsal eder. 

O N U N C U F A S I L 

Ahkâmı mütenevvicya dairdir 

Madde 76 — Masarifi muhakeme mahkemenin baş kâtibi 
tarafından müfredat veçhile bir varakada hesab olunup ilâm ile 
maan ita kılınır. 

Bilüzum olan masarifle evrak ve icraatı zaide hakkındaki 
masarif dahili hesab olunmaz. 

Mezkûr hesab varakası reis veya hâkimi mahkeme ile b a ş 
kâtib taraflarından imza olunur. 
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Madde 77 — Maddei sabıkada zikrolunan hesab varakası 
aleyhinde bunun yevmi tebliğinden itibaren on beş gün zarfın
da mahkeme nezdinde itiraz olunabilir. 

Mahkeme şu hususta müddiumuminin neticei reyinden son
ra vaki olan kararını alenen tefhim eder. 

Madde 78 — Mahkemenin şu yolda lâhik olan ve taleb 
vukuunda meccanen tebliğ olunan kararnamesi aleyhinde bir 
gûna dava olunamaz. 

Madde 79 — Vaki olan itiraz masarifi muhakemenin ahz 
ve istihsalinin icrasını tehir etmez. İtirazın herhalde serian rü-
ye t olunması lâzımdır. 

İKİNCİ KISIM 

Mevaddı eiııai>eye müteallik harç ve rüsumu 
mehakim hakkındadır 

BİRİNCİ F A S I L 

Ahkâmı umumiye bey anındadır 

Madde 80 Umuru cinaiyede bilcümle rüsum derecei 
ka f iyede mahkûm olan taraftan tesviye olunur. 

Madde 81 — Zikrolunan rüsumun evvelce ve nakden ahz 
ve istihsali mümkün olamadığı halde muhasebesi tutularak 
rüsumu mezkûre vilâyet malsandığından tesviye olunur. 

Madde 82 — Hususatı cinaiyede bir tarafın mahkûm ol
duğu rüsum mevaddı hukukiyede cari olduğu veçhile ahz ve 
istifa olunur. Meğerki ayrıca bir kanunda bunun aksi tayin 
olunmamış ola. 

İKİNCİ F A S I L 

Kaydiye harcına dairdir 
Madde 83 — Mevaddı cinaiyeye dair verilen her nevi müs

tediyat ve evrak pul resminden müstesna olduğu gibi kaydiye 
harcından dahi muaf tutulurlar. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Harcı ilâm beyanındadır 

Madde 84 — Umuru cinaiyeye dair vukubulan şikâyat ve 
saire ile şu şikâyat üzerine verilen ilâmat için bir gûna harcı 
mehakim ahzolunmaz. 
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Madde 85 — Hukuku şahsiye müddeisi veya alâkadar olan 
şahsı salis tarafından hüküm veya ilâmatın veyahut sair evra
kın suretleri veya tasdikleri taleb olunacak olur ise deavii 
hukukiyeye dair olan ahkâma tevfikan muamele olunur. 

Madde 86 — Dava için olan yüzde bir harcı mehakim ile 
icra hakkında olan yüzde iki resim yalnız deavii cinaiyeden 
münbais hukuku şahsiye için ve oda hükmün itasında ve ic
raya mübaşeretinde ahzolunur. 

Madde 87 — İşbu bilcümle resim mer'i olan kavanini 
mahsusa ahkâmına göre nihayet mahkûm olan taraftan ahz ve 
tahsil kılınır. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Rüsuma mütenevvia ve tazminat bey anındadır 

Madde 8 8 — Esnayi istintakta müstantık tarafından vuku
bulan masarifatın miktarı mahkemenin masarifi sairesi meyanı-
na ithal ve ilâve olunmak üzere müstantık canibinden mahke
meye ihzar olunması lâzımdır. 

Madde 8 9 — Eğer tarafeynden biri şikâveti vakıasından 
rücu edecek olur ise kanunun mesağ gösterdiği ahvalde masa
rifi muhakeme anın tarafından veyahut muvafakati mütekabile 
ile her iki taraf canibinden tesviye kılınır. 

Madde 90 — Bir meselei cinaiyeye dair icrayi şehadet 
etmek üzere davet olunan şahidlere ücret ita olunur. 

Şu ücret ifayi şehadetten nihayet yirmi dört saat müddet 
zarfında taleb vukubulur ise tesviye kılınır. 

Ücreti mezkûre canibi mahkemeden tayin olunup bu da (a 
eğer şahid mahkemenin mekarn haricinden celb olunmuş ise 
masarifi rahiyeden b) hal ve kudretlerine göre beş kuruştan 
yirmi beş kuruşa kadar yevmiyeden ibarettir. 

Madde 9 1 — Erbabı vukuf ve etibba ve ebe kadınlar ile 
kimyager ve sair harcırah ve masarifatı saireden maada yirmi 
kuruştan aşağı olmamak üzere mahkeme canibinden takdir 
olunacağı veçhile yevmiye dahi ahzedeceklerdir. 
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Madde 92 — Eğe r şühud veyahut erbabı vukuf memurin
den olupda devairi adliyeden resen davet olunmuşlar ise o 
halde bunların ücretleri vilâyet malsandığından tediye olunarak 
masarifi mahkeme meyanına ithal olunur. 

Eğer şahidler müştekialeyh veyahut hukuku şahsiye müd-
deisi tarafından davet olunmuş ise bilâhara masarifi mahkeme
nin hini tesviyesinde tazminat taleb etmek hakkına malik 
olmak üzere şahidlerin ücretini berveçhi peşin tediye etmeğe 
mecburdurlar. 

Eğer müştekialeyhin ücret tediyesine iktidarı olmayıpta 
hakikati halin zahire ihracı hakkında mahkemece şahidlerin 
davet olunması lâbüd hükmünde addolunduğu halde şahidlerin 
daveti hususu hükümetin masarifile vaki olur. 

Madde 93 — Eğer şühud veya erbabı vukuf ifayı şehadet-
ten sonra yirmi dört saat zarfında ücret taleb etmezler ise o 
halde şu hukuktan feragat etmiş addolunurlar. 

BEŞİNCİ F A S I L 

Mevaddı muvakkate 

Madde 94 — Hare ve rüsumu mehakime dair bin sekiz 
yüz yetmiş dokuz senesi kânunuevvelinin üçüncü tarihile mü-
verrah olup bin sekiz yüz seksen senesi şehri martın yirmi 
dördüncü günü ba tasdiki âli neşir ve ilân olunmuş olan ka
nunu vilâyetin hükmü fesih ve ilga edilir. 

Madde 95 — Kanunu atik mucibince harcı mahkemesi 
yüzde ikiden tediye olunmuş olan kâffei ilâmatın icrası için 
yalnız yüzde bir icra harcı tesviye kılınacaktır. 

Harcı mezkûrun tahsilile mükellef olan memurini mehakim 
miktarı muayyeninden ziyade akçe ahzinden begayet tevekki 
ve mücanebet e tmeğe mecburdurlar. 

Madde 96 — İşbu kanunun hükmü tarihi ilânından bir mah 
sonra vilâyetin her bir mahallinde cari olur. 

[Iradt tarihi; 19 Rebiülûhtr 1302, 24 Kânunusani 1300] 
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JV°: 3 8 — Ereğli maden kömürlerinin yalnız 
dahili resmi gümrükten istisnası hakkında 

iradei seniye 
24 rebiülâhır 1302, 29 Kânunusani 1300 

Tezkerei maruza 

Şûrayıdevlet Tanzimat Dairesinden kaleme alınıp leffen 
arz ve takdim kılınan mazbata mealinden müsteban olduğu 
veçhile tüccardan Gürcü Efendinin Ereğlide vaki Kozlu nam 
mevkide makine ve alâtı cedide vasıtasile ihracına Bahriye 
Nezareti Celilesinden mezun ve yüzde altmışını mahallinde beher 
kantarı üç buçuk kuruşa olarak Tersaneiamireye itaya mecbur 
olduğu maden kömüründen kendisine kalacak olan yüzde 
kırkının hâsılı mecmuundan dahi muhtelif suretlerle aranılmakta 
bulunan rüsumun miktarı yüzde yirmi sekize baliğ olmakta 
bulunduğundan badema yalnız resmi gümrükle yüzde beş 
resmi maktuun ahzile kusurunun affi hakkında ita eyle
miş olduğu istidanamesinin leffile Ticaret Nezareti Celilesinden 
mebus tezkere üzerine nezareteyni müşarileyhima taraflarından 
dairei mezkûreye celbedilmiş olan muharrerülisim iki memur 
hazır olarak cereyan etmiş olan müzakerat ve tetkikatın tafsilâ-
tile beraber neticesinde müstedii mumaileyhin sair madenci
lerden veçhi mezuniyetçe farkı olmayıp ancak on iki bin lira 
sarfile Avrupadan celbettiği alât ve edevat ile senevî yüz elli bin 
tonilâto miktarında kömür çıkarabileceğini ve çıkarmakta 
olduğu kömürün masarifi nakliye ve sairesile beraber beher 
tonilâtosu Dersaadete kadar yirmi şiline mal olduğunu ifade 
edip buna ve Ticaret Nezaretinin iş 'arına nazaran Ereğliden 
ihraç olunan maden kömürünün yüzde altmış kantarını üç 
buçuk kuruş fiatla Tersaneiamireye vermek mecburî olduğun
dan madencilere kalan yüzde kırkın hâsılı mecmuundan resmi 
gümrük dahi dahil olduğu halde yüzde yirmi sekiz resim 
alınarak navul ve nakliye ve saire masrafile kömürün beher 
tonilâtosu Dersaadete takriben yirmi şiline mal olduğu halde 
Ingiltereden gönderilen kömürlerin beher tonilâtosu burada on 
beşten on yedi şiline kadar satılmakta bulunmasına ve bununla 
beraber müstedii mumaileyhe orada bulunan sair madenciler
den bilistisna müsaadei mahsusa gösterilecek olsa anlara da 
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sirayetini müstelzem olup bu da varidatı bahriyece tedenniyi 
müeddi görünmesine mebni caiz olamaz ise de madeni mez
kûrun Dersaadete kurbiyetile beraber İngiltereden getirilen 
gömüre nisbetle ber minvali muharrer pahalılığına nazaran hiç 
olmazsa dahilen lâzım olan maden kömürü için mümkün mer
tebe harice ihtiyaçtan vareste olabilmek maksadile Tersanei-
amire varidatının lağvı tarafına gidilmekten ise Ereğliden 
çıkarılacak alelûmum kömürlerden alınacak rüsumun tahfifi 
sureti daha münasib görünmesile ve mezkûr madenden doksan 
sekiz senesinde Dersaadete gelen kömürlerden alman resmi 
gümrüğün mecmuu kırk bir bin beş yüz dört kuruş on iki santime 
baliğ olabildiği ve süfünühümayun için gelen kömürler zaten 
resme tâbi olmadığı Rüsumat Emanetile bilmuhabere anlaşıl-
masile ve bir de dahilî resmi gümrüğün sekiz sene zarfında 
tedricen lağvı kararı henüz kuvvede olup fiile gelmemiş ise de bu 
gibi mühim ve hususî ahvalde şu müsaadeye müracaat muvafıkı 
maslahat olmasile badema Ereğliden gelecek maden kömürlerinin 
yalnız dahilî resmi gümrükten müstesna tutulması v e ona göre 
icrayı iktizasının Rüsumat Emanetine iş'arile Bahriye v e Ticaret 
nezaretlerine de malûmat itası tezekkür kılınmış olmakla 
olbabta her n e veçhile emrüfermanı hümayunu hazreti hilâfet-
penahi şereftaallûk buyrulur ise infazı mantuku münifine iptidar 
edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı. 

irade tarihi: 26 Rebiülâhır 1302, 31 Kânunusani 1300 

JVÎ: 3 9 — Girid Vilayetine Mahsus 4 şaban 1 2 0 7 
tarihli Usulü ınııhakemaü cezaiye kanunu 

atikının 9 5 itici maddesi olup 6 şa
ban 1 3 0 1 tarihli kanunu mu

addelin 1 1 0 uncu maddesi 
sırasına ithal edilen mad

de makamına kaim 
olan madde 

24 rebiülâhır 1302 ve 29 kânunusani 1300 

Vuku bulacak itiraz hükmün icrasını tehir eder ve itiraz-
name merkezi vilâyette bulunan heyeti İttihamiyeye ve aleyhine 
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itiraz olunan kararname işbu heyeti ittihamiye tarafından ita 
olunmuş ise Resmodaki heyeti ittihamiyeye bilâtehir isra edile
cek ve heyeti mezkûre canibinden ita olunacak kararname ta
rafeyni mütehasımeyn hakkında sureti ka f iyede addolunacaktır. 

irade tarihi 4 Cemaziyelevvel 1302 7 şubat 1300 

JV:: 4 0 — Rumelii Şarki Vilâyetinde bulunan bazı ne
vahi ve eşhasın duçar oldukları masaibi mütencv-
viadan dolayı 1 8 8 2 - 8 3 ve 1883 - 84 senelerine 
mahsuben mükellef oldukları Kadastro vergisinin 

affiııe dair Kanunu Vilâyettir 

Namı namii Hazreti Padışahiye olarak Nizamnamei dahi
linin onuncu ve elli dördüncü maddeleri mucibince vilâyette 
bulunan bazı nevahi ve eşhasın duçar oldukları mesaibi müte-
nevviadan dolayı 1882 - 83 ve 1883 - 84 senelerine mahsuben 
mükellef oldukları Kadastro vergisinin affine dair bittanzim 
bin sekiz yüz seksen dört senesi kânunuevvelinin birinci günü 
Meclisi Umumii Vilâyetten kabul olunup ledelarz mer'iyeti hak
kında Iradei Seniyei Hazreti Padışahî müteallik ve şeref sudur 
buyrulan işbu kanun hükmünün valisi bulunduğum Rumelii Şar
kide mer'iyülicra tutulmasını ilân eylerim. 

Madde 1 — İşbu kanuna merbut cetvelde esamisi muhar
rer nevahi ve eşhasın 1882 - 83 ve 1883 - 84 senelerine mah
suben mükellef oldukları kadastro vergisi tenzil ve affedilir. 

Iradei seniye tarihi: 4 cemaziyelevvel 1302, 7 şubat 1300 
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Rüsumu kanuniyeııin ademi icrasından dolayı 
yanı miyah ve saire misilli umumi ve şahsî haşaratı 

Sıra Duçarı hasar olan nevahi Hasara uğrayan emvalin 
M ve eşhasın esamisi nevi ve 

Filibe Sancağl 
Konoş Kazası 

1 Dana oğlu fslâfço 
(Konoş Karyeli) 

2 Katon kuru köy Tarla 

Hasköy Sancağı 
Hasköy Kazası 

3 Hasköy Tarla 
4 İnce köy Tarla ve bağ 
5 Çamurlu Tarla ve çayır 
6 Sarnıç Tarla 
7 Alan mahalle Tarla ve Bağ 

Hacı Uy as Kazası 
8 Kara alan n 

9 Dipsiz göl n 

Harmanlı Kazası 
10 Kovancılar n 

11 Erde köse köyü • 
12 Süleymanca 
13 Tırnuva . veli >ag 

Kırca Ali Kazası 
14 Tozluk 
15 Hisar altı » 
16 Çakırlar Tarla 
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muamelei lazimesi icra olunmayan dolu ve tuğ-
mübeyyin cetveldir. 

Tahfif olunan Hangi seneye Affolunan miktar Mecmuu yekûn 
verginin nev'i mahsuben idügi Kuruş Santim Kuruş Santim 

Kadast ro 1883-84 424, 30 

• 2576, 
3000 , 

Filibe Sancağının mecmuu yekûnu 3000 , 

Kadastro 1883-84 203, 
„ » 1148, 80 

n » » 3698, 
İ t n 

623, 87,5 
» m » 4133, 95 

9807, 

» 988, 30 
» 236, 92,5 

1225, 

» m 524, 4 5 
» n n 228, 10 
m n » 908, 25 
n » » 1470, 12,5 

3130 , 

n » 28, 

» 1882-83 507, 
Kadast ro 1883-84 316, 37 ,5 

851 3 7 , 5 

Hasköy sancağının mecmuu yekûnu 15015 15 
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Sıra Duçarı hasar olan nevahi ve Hasara ujrıyan emvalin 
M ve eşhasın esamisi nev'i ve cinsi 

Zağrayi Atik Sancağı 
Zağrayi Atik Kazası 

17 Tepe Köyü (Mokilâ) Tarla ve çayır 

Kızanlık Kazası 
18 Kızanlıklı Emin bin Ethem » 

Çırpan Kazası 
19 Meriçler „ 
20 Kara terziler „ 

Zaörayi Cedid Kazası 
21 Terzi obası , 

tslimiyc Sancağı 
Islimye Kazası 

22 Benkoş Tarla 
23 Istropsi „ 
24 Karsanlı „ 
25 Mihailli 
26 Çayırlı 
27 Gospodin Oğlu ve Bahçe 

kumpanya 
28 Torhunlu Tarla 

Yan bolu Kazası 
29 Etli Tarla 
30 Ceben koca 
31 Bandaklı 

Kavaklı kazası 
32 Şahlı Tarla 

Kızılağaç kazası 
33 Anbarlı 
34 Paşaköy „ 
3 5 Papasköy , 
36 Göçbey le r » 
37 Oman 
3 8 Rahman kırı -
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Tahfif olunan Hangi seneye Affolanan miktar Mecmuu yekûn 
verginin nev'i mahsuben idüji Kuruş Santim Kuruş Santim 

Kadastro 1883-84 128, 12,5 128 12,5 

. • 11 , 75 , 11 75 , 

1518, 75 , 
3128, 17,5 4 6 4 6 92 ,5 

5744, 75 5744 75 

Zağrayi atik sancağının mecmuu yekûnu 10531 55 

Kadastro 1883-84 
m n 

m » 

Kadast ro 1883-84 

51, 
228 , 

3493 , 
6280 , 

175, 
45 , 

3367, 

1502, 
380 , 

1451, 

1569 

tslimye sancağı mecmu yekûnu 

13639, 

50 

80 3334 , 3 0 

57,5 1569, 57 ,5 

2 4 7 0 32 
1721 55 

907 50 
3 5 8 50 
146 2 5 
387 8 7 , 5 5991 , 9 9 , 5 

2 4 5 3 4 87 
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Sıra Duçarı hasar olan nevahi vo Hasara uğrayan emvalin 
N» ve eşhasın esamisi nev'i ve cinsi 

Bergos sancağı 
Bergos kazası 

39 Beymahalle Tarla 
4 0 Sazlık köyü „ 
41 Kırharmen „ 
42 Ayvacık „ 
43 Kabasakal „ 
44 Karabinar „ 
45 Izlath 

Aydos kazası 
46 Çiftlik 

1 Filibe sancağı 
2 Hasköy sancağı 
3 Zağrayi atik sancağı 
4 tslimye sancağı 
5 Bergos sancağı 
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Tahfif olunan Hangi aeneye Affolunan miktar Mecmuu yekûn 
verginin nev'i mahsuben idügi Kuruş Santim Kuruş Santim 

Kadast ro 1883-84 872 30 
. „ 2205 22 ,5 
n n 391 22 ,5 
. - 7 0 4 
„ . 2567 70, 
. . 4011 75 , 
„ , 57 10809 20 

n „ 1083 75 , 1083 75 

Bergos sancağının mecmuu yekûnu 11892 95 

İ C M A L 
3000 30 

15015 15 
10531 55 
24534 87 
11892 95 

64974 82 

64974 82 
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Nç: 41 — Emlâki sırfe için mehakimi şer'iyeden 
verilecek taksim müzekkerelerinden alınacak 

harç hakkında tradei Seniyye 

Şûrayı devlet tanzimat dairesi mazbatası. Emlâki sırfe için 
verilecek senedat hakkındaki Nizamnamenin on üçüncü maddesi 
mucibince mahkemi şer ' iye tarafından verilmekte olan taksim mü
zekkerelerinden ücreti tahririye olmak üzere on kuruştan yirmi 
kuruşa kadar hare istifası lüzumuna dair. Erzurum Vilâyeti mer
kez niyabeti şer'iyesinden varid olan tahrirat ve ol babta mec
lisi tetkikatı şer'iyeden tanzim kılınan müzekkerenin leffile 
makamı valâyi fetvapenahinin Şurayı devlete varid olan tezkeresi 
melfufile beraber tanzimat dairesinde kıraat ve vergi Emanetile 
muhabere olundu. 

Alınan cevabda taşralarca mehakimi şer ' iye tarafından veril
mekte olan taksim müzekkerelerinden ücreti tahririye olmak 
üzere ol miktar hare istifası münasib olacağı gösterilmiş 
ve vakıa mezkûr on üçüncü maddede emlâk sahibi fevtol-
dukta defteri kassamı yapılmış ise ana tevfikan defteri 
kassam yoksa varisleri kaç nefere münhasır olduğunu mübey
yin mahallesi imam ve muhtarları tarafından verilecek ilmühaber 
üzerine Hükümeti şer ' iye tarafından mümza ve memhur taksim 
müzekkeresi verileceği muharer olmakla muvazzaf olmıyan 
mehakimi şer ' iye ketebesi için ücreti tahririye olmak üzere bunlar
dan bir miktar hare ahzi muvafıkı maslahat görünüp eğerçi 
mehakimi şer ' iye hare nizamnamesinde taksim müzekkerelerinden 
hare alınacağına dair sarahat yok ise de oda nizamnamei 
mezkûrun tarihçe taksim müzekkeresi itası usulünü ihdas 
eden emlâki sırfa senedatı hakkındaki nizamnameden 
mukaddem olmasından neşet etmiş olmasına mebni mebhusüanh 
olan müzekkerelerden bermucibi iş 'ar on kuruştan yirmi kuruşa 
kadar hare istifası dairece dahi tensib edilmiş olmakla icrayi 
icabının tamimen vilâyat mehakimi şer 'iyesine iş'arı hususunun 
makamı müşarileyhaya teblği tezekkür kılındı. Ol bapta emrü 
ferman hazreti menlehülemrindir. 

İradei tarihi: 11 cemaziyelevvel 1302, 14 şubat 1300 
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«JY«: 4 2 — Rumeli Demiryolları hututıı iltisakiyesiniıı 
inşası hakkında mukavele ve şartname 

5 cemaziyelevvel 1302, 8 şubat 1300 

( Hükümeti Seniye Rumeli Demiryolları hututu iltisakiyesinin ) 
{ in şa s ı için taahhüdatı vakıasına tevfikan ve hututu mezkûre-) 
( nin inşasını teminen bu hususa dair Bankı Osmanî ve K o n - ) 
( t u a r Diskont tarafından vuku bulan teklifatı kabul eyledi- ) 
( ğinden bir taraftan Devleti Âliye nam ve hesabına ha reke t ) 
{ eden Nafıa Nazırı devletlû Raif Pa şa Hazretleri ve diğer t a - ) 
{ raftan mezkûr bankaların vekilleri olup gerek bankalar n a - ) 
(mına ve gerek ashabı sermaye ve mûessesatı sarrafiyeden ) 
(mörekkeb bir heyet hesabına hareket eyliyen ve heyeti m e z - ) 
(kürenin vekilleri bulunan idare memurlarından Mösyö Berje ) 
{ ve Mösyö Vater Fild ve Bankı Osmaninin Dersaadet d i rek- ) 
( tör ler i Mösyö Fos ter ve Mösyö Rodo ve Kontuar D i s k o n t ) 
( direktörü Mösyö Danfer Roşerd beyninde mevaddı atiye k a - ) 

(rarlaştır ı lmıştır .) 

Madde 1 — Bankı Osmanî ve Kontuar Deskont işbu mu
kavelename tarihinden itibaren nihayet bir mah müddet zarfında 
merbut nizamnamei dahilî mucibince Rumeli Demiryolları Hututu 
lltisakiyesi İnşaat Şirketi namile ve otuz milyon frank sermaye 
ile bir şirket teşkil etmeği taahhüd ederler. Şirketin sermayesi 
her biri elli bin franklık altı yüz hisseye munkasem olacak ve 
bu hisselerin her biri beşyüz franklık hisselere taksim oluna-
bileck ve sermayesinin rub'u yani yedi milyon beşyüz bin fran-
£ 1 tediye olundukta kafiyen teşekkül eyliyecektir. Şirketin 
merkezi Dersaadette ve idare komitesi Pariste bulunacaktır. 

Madde 2 — Şirket Üsküpten lyuraniyeye ve Belveden 
Bulgaristan hududunda vaki Vakarel boğazırfa kadar olan iltisak 
hatlarının Hükümeti Seniye hesabına olarak işbu mukavelena
meye merbut şartname ahkâm ve şeraitine tevfikan ve tayin 
olunan müddetler zarfında inşasını haddi mutavassıt olmak üze
r e maktuan kilometro başına yüz yetmiş beş bin frank bedel 

T. 1 C. 5 F . 12 
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mukabilinde deruhde eder. Hükümeti seniye iltisak hatlarile 
müteferriatınm inşası için iktiza eden araziyi şartnamenin dör-
döncü maddesi hükmüne tevfikan şirkete teslim edecektir. 

Madde 3 — Şirket hututu iltisakiyenin inşası masarifine 
yani evvelâ maddei sabıkada meşrut olan kilometre başına 
bedeli maktua aid masarif ve saniyen hututu mezkûrenin inşa
sı için iktiza eden arazinin mubayaası zımnında Devletçe vuku 
bulacak sarfiyat için iktiza eden miktara kadar Hükümeti S e -
niyeye hesabı cari olarak bir kredi küşad edecektir. İşbu hesabı 
cari Dersaadette bulunan Bankı Osmanide açılıp tutulacaktır. 

Madde 4 — Berveçhi muharrer Hükümeti Seniyeye avans 
tarikile verilecek mebaliğ için Şirketi mukrıza üçüncü madde 
mucibince açılacak krediden sarfolunacak miktarı mebaliğ için 
tediye tarihinden itibaren senevi yüzde yedi faiz alacak ve 
mebaliği mukrızanm mecmuu resülmal ve faiz ile beraber 
yirmi beş sene içinde tamamile Şirkete tediye olunacak surette 
bilhesab bir amortisman tayin edilecektir. İşbu faiz ve resül
mal mahsub akçesi her sene nisanın on üçü tarihinde tekasiti 
seneviye ile tediye olunacaktır İşbu taksitlerin birincisi bin se
kiz yüz seksen altı senesi nisanının on üçü tarihinden itibaren 
verilecektir. 

Madde 5 — işbu tekasiti seneviyenin sureti muntazamada 
ifasını teminen Hükümeti seniye tarafından hesabı cari müd-
detince ve zikrolunan taksitler tamamile tediye edilinceye 
değin evvela Şirket marifetile inşa olunan demiryoilar üzerinde 
birinci derecede bir hakkı rehni olduğunu ve saniyen hututu 
mezkûrenin işletme hasılatı safiyesinden Devlete aid olan mik
tarın ve salisen Selanik ve Hüdavendiğar ve Aydın vilâyetle
rinin ağnam rüsumu hasılatı seneviyesinden birinci defa vuku 
bulacak tahsilattan bir miktarın şirkete verildiğini mübeyyin bir 
kıt 'a sened ita kılınacaktır, işbu havale olunacak meblâğ tak
siti senevinin yüzde yirmisinden ziyade bir miktarda buluna
caktır. 

Madde 6 —• Ağnam hasılatından Şirkete tahsis olunan 
miktarı mebaliğin mahalleri mal sandıklarından istifası Der
saadette bulunan merkezi idaresine teslimi muamelâtı Bankı 
Osmaniye ihale olunacaktır. Mebaüği mezburenin tahsili ve 
ahzolunacak akçenin tebdili ve Dersaadete irsali masarifi Ha-
zinei Celileye aid olacaktır. 
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Madde 7 — Hututu iltisakiyenin işletme hasılatı safiyesin-
den Devlete aid olan miktar dahi Şirket hesabına olarak 
bank marifetile ahz ve kabzolunacak ve avans kredi hesabına 
ithal edilecektir. İşbu hasılatın muntazaman itası için Şirketin 
işletme hesabatı seneviyesini tetkik ve teftiş etmeğe salâhiyeti 
olacaktır. 

Madde 8 — Üçüncü maddede gösterilen hesabı cari ser
maye ve faiz olarak her sene rüyet olunup hasılı hesab senei 
atiyeye devredilecektir. Avansın tediye olunacağı müddet zar
fında Şirkete tahsis olunan varidattan vukubulan makbuzatın 
miktarı bir sene içinde taksiti senevinin miktarını tecavüz ede
cek olur ise fazlası derhal Hazinei Celileye ita olunacaktır. 
Fakat miktarı mezbur. kifayet etmediği halde noksanı bir mah 
içinde tediye olunmak üzere Şirketin kabul edeceği gümrük 
idarei umumiyesinden havale suretile bankaya teslim edilecektir. 

Madde 9 — Hükümeti seniye gerek iltisak hatlarını ve 
gerek hututu saireyi yedi idaresine aldığı halde bunları ken
disi idare etmiyecek olursa hututu mevcudenin işletilmesi için 
şirkete şeraiti mütesaviye ile hakkı rüchan ita edecektir. 

Madde 10 — Maddei sabıka mucibince Rumeli Demiryol
larının işletilmesi Şi rkete ihale olunduğu zaman iltisak hatları
nın inşasına mahsus olan avansların hesabı carisi sermaye ve 
faizile beraber rüyet olunacak ve Devletin her ne deyni t e -
beyyün ederse hatların tamiri ve Hükümeti seniyenin muva-
fakatile keşfiyatı müştereke badelicra lüzum görülen sair bil
cümle masarif ile beraber bir umumî avans sermayesi tertib 
olunacak ve bu sermayenin Devletle Şirket beyninde tayin 
olunacak faiz ve resülmale mahsub akçesi mecmuu hututun işlet
me hasılâtile temin edilecektir. 

Belveden Bulgaristan hududuna ve Üskiipteıı 
Sırbistan hududuna kadar «yapılacak 

iltisak hatlarının inşaat şartnamesi 

BİRİNCİ F A S I L 

Şeraiti umumiye 

Madde 1 — Şirket işbu şartnamenin tasdiki tarihinden iti
baren üç mah müddet zarfında keşfiyatı ka f i ye üzerine mü-
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kemmel harita ve lâyihasını tanzim ile Nafına Nezaretine takdim 
edecektir ve Nezaret işbu harita ve lâyihayı tarihi takdiminden 
itibaren bir mah müddet zarfında bittetkik yolunda olduğu 
surette halile ve olmadığı takdirde icab eden tadilât ve tashi-
hatın icrasile tasdik eylîyecektir. 

Madde 2 — Şirket masarif ve zarar ve hasarı rarafına aid 
olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren dört 
mah müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve haritanın 
tasdiki tarihinden itibaren on sekiz mah müddet zarfında ikmal 
eylemeği taahhüd eder ameliyat kavaidi fenne ve işbu şartna
me ahkâmına ve kabul ve tasdik olunan harita ve lâyihalara 
tatbikan icra olunacaktır. Fakat esbabı mücbireden münbais 
halat müstesna olup bu misillû ahvalden dolayı ameliyat ne ka
dar müddet tadil olunur ise müddeti ikmaliye dahi o kadar 
temdid edilecek ve şukadarki esbabı mücbirenin vukuunu der
hal Nafıa Nezaretine ihbar eylemeğe şirket mecbur bulunacaktır. 

Madde 3 — Nafıa Nezareti esnayi imalâtta suveri icraiye-
sini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı 
vakıayı mahsus komiserler vasıtasile muayene ve teftiş eyliye-
cektir. 

işbu teftiş ve muayene masrafıne mukabil şirket ameliyata 
mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren bunların kabu
lüne kadar mahbemah tediye olunmak üzere senevi Nafıa Ne
zaretinin emrine kilometre başına üç osmanlı lirası ita edecektir. 

Madde 4 — işbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik 
hususattan bulunduğundan demiryol ile müteferriatına muktazi 
olan araziden efrad uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hu
susunda menafii umumiye için mevzu olan İstimlâk Kanununa 
tevfikı muamele edecek ve hini ameliyatta muvakkaten istimali 
lâzımgelen mahaller hükümeti mahalliye marifetile şirkete teslim 
olunacaktır. İşbu arazi için ashabına verilmesi lâzımgelen me
baliğ hükümeti seniye tarafından vukubulacak ihbar üzerine 
devlet hesabına olarak şirket tarafından tavizen tediye oluna
caktır. İşbu arazi dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu 
takdirde şirkete meccanen terk olunacak ve muvakkaten isti
mali lâzımgelen yerlerin dahi imalât müddetince bilâ ücret 
istimaline müsaade olunacaktır. Hükümeti seniye araziyi şirket 
tarafından haritanın leffile Nafıa Nezaretine irsal olunacak istida-
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name tarihinden itibaren bir mah zarfında ve ameliyatın süratle 
icrasını temin edecek surette teslim etmeği taahhüd eder. 

Madde 5 — inşa olunacak demiryol tek hat olarak ya
pılacak ve fakat arazi çifte hatta kâfi derecede tayin oluna
caktır. 

Madde 6 — Demiryol ve müteferriatının iaşaatı iptidai y es i 
için gerek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiye-
den celb ve tedarik olunacak olan taş ve kereste ve demir v e 
maden kömürü ile makine ve edevat ve s<ıir levazımat gümrük 
resminden muaf tutulacağı gibi demiryolun arazi ve sermayesile 
varidatı üzerine bir gûna vergi tarh olunmıyacak ve mukavele
name ile işbu şartname damga resminden vareste olacaktır. 

Madde 7 — Demiryolun inşasile tamiri için lâzımgelen 
keresteler nizamatı mahsusuna tevfikan civar mirî ormanlarından 
kat olunabilecektir. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali şirket tarafından ihbar olun
dukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen komisyonu 
marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahz 
ve kabul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir 
sene sonra yine bir fen komisyonu marifetile ameliyatı vakıa 
tekrar bilmuayene kaidei fenne muvafık ve şartname ahkâmına 
mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde işbu komisyonun 
tanzim edeceği rapor üzerine Nafıa Nezareti tarafından kat ' iyen 
kabulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 9 — Şirket taahhüdatı vakıasının icrasını teminen 
fermanı âlinin isdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren 
bir mah müddet zarfında bankı osmaniye ya nakten veyahut 
piyasa fiyatile esham olarak yirmi bin lira kefalet akçesi tevdi 
edecek ve şu kadarki esham tevdi eylediği halde tedennii fi-
attan dolayı terettûb edecek noksanı ikmal edileceği bank tara
fından taahhüd ettirilecektir. V e mezkûr kefalet akçesi tevdi 
olunduğunu müteakib fermanı âli kendisine teslim olunacaktır. 

işbu kefalet akçesinin nısfı ameliyat muvakkaten kabul 
olundukta ve nısfı diğeri ameliyat kat ' iyen kabul olunduktan 
sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkiza-
sma değin şirket kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine 
ihtara hacet olmaksızın mukavelename münfesih addolunacaktır. 
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Madde 10 — Şirketi inşaiyenin memur ve müstahdemleri 
hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette buluna
caklardır. 

Madde 11 — Devletialiye işbu hatların lüzum göreceği 
mahallerinde istihkâmat inşa edebilecek ve olbabda vuku-
bulacak masarif devlete aid olacaktır. 

Madde 12 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı 
atika devletçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak fakat şirket 
bu hususta istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden 
müstağni bulunacaktır. 

Madde 13 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru 
tahakkuk etmeksizin şirket müddeti muayyene zarfında imalâta 
mübaşeret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemediği veyahut 
işbu şartname ile merbutu bulunduğu mukavelenameden münbais 
taahhüdatı sairesini icra edemediği halde hukukundan sakıt ola
cak ve devletçe tedabiri lâzıme ittihaz ile devletçe bedeli tediye 
olunmıyan ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konu
lacağı gibi mevcud kefalet akçesi dahi tarafı devletten zabte-
dilecektir. 

Madde 14 — Şirket devletçe lüzum görünecek demiryol 
ebniyesi derununda tarafı devletten tayin olunacak müfettişle
rin ikametlerine muktazi odaları meccanen tahsis etmeğe 
mecburdur. 

Madde 15 — Bankı Osmanî ve kontuar diskontun teşkil 
edecekleri anonim şirketi osmanlı olacağından bittabi işbu şart
name ile merbut bulunduğu mukavelenamenin icrayı ahkâmın
dan ve tevil ve tefsirinden dolayı devleti aliye ile şirket beynin
de ve şirket ile efradı ahali meyanesinde tahaddüş edebilecek 
her nevi ihtilâfat ve deavi işin aid olduğu mehakimi osmani-
yede rüyet ve fasl olunacaktır. 

Madde 16 — Demiryolun imalât ve eşya ve levazımatmın 
bedelâtı tarafı devletten mahbemah tediye olunacaktır. Şöyleki 
şirket tarafından Nafıa Nezaretine imalât ve eşya ve levazı-
matı havi şehrî cetveller takdim olunacak ve işbu cetveller 
teftişe memur mühendisler marifetile her ay nihayetinde tetkik 
olunduktan ve ayın hitamından itibaren on gün içinde nezaretçe 
dahi tetkik edildikten sonra bunların natık olduğu mebaliğin 
inşaata tahsis olunan akçeden tesviyesi için nezaret tarafından 
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şirkete havalenameler verilecektir. Zikrolunan şehrî cetvellerin 
tanzimi zımnında şirket kat'î haritaların takdimi için birinci 
maddede muayyen olan üç mah zarfında kilometro başına ta
yin olunan bedeli terkib eden imalât ve inşaat ve levazımatı 
mübeyyin müfredat defterini lieclittasdik nezarete takdim 
edecektir. 

İKİNCİ F A S I L 

Şeraiti fenniye 

Madde 17 — Şirket masarif ve zarar ve ziyanı kendisine 
aid olmak üzere hükümeti seniye hesabına olarak işbu şartna
mede muayyen olan müddetler zarfında Belveden Bulgaristan 
hududuna ve Üsküpten Sırbistan hududuna değin olan demir-
yolların inşasına mübaşeretle bin sekiz yüz seksen altı senesi 
teşrinievvelinin on beşi tarihine kadar işletilecek surette ikmali 
için muktazi olan kâffei imalât ve inşaatı icra etmekliği taah
hüd eder. 

Madde 18 — İşbu şartnamenin birinci maddesi mucibince 
şirketin Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı atiyeyi 
muhtevi olacaktır. Şöyleki dem iryolun güzergâhını ve mevkif-
lerin mahallini ve ihtiraz ve tahmil ve tahliye hatlarının mev
kiini mübeyyin beş binde bir mikyasında bir haritai umumiye. 

İşbu haritaya demiryolun hattı mutavassıtından itibaren 
bir kıt 'a maktaı tulânisi ile bazı mahallerin maktaı arzanisi ve 
meyillerinin cetveli ile en mühim olan imalâtı sınaiyenin makta
ları ilâve olunacaktır. Zikrolunan maktaı tulâni tul itibarile beş 
binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde bir mikyasında tanzim 
olunacak ve demiryolun derecei irtifaı dahi deryanın sathı 
mutavassıtına nisbetle tayin kılınacaktır. İşbu maktam altına 
ufka muvazi üç hat tersim olunup birinci hat üzerinde demir
yolun mebdeinden itibaren biner metro olarak mesafeler ve 
ikinci hat üzerinde iniş ve yokuşların tulile derecei meyelânı ve 
üçüncü hat üzerinde kıtaatı müstakimenin tulü ve hututu mün-
haniyenin müstakimen imtidadı ve her birinin nısıf kutrunun tulü 
gösterilecektir. 

Madde 19 — Demiryol imalâtı tek hat olmak üzere icra 
olunacak ve ledelhace iki hat inşa olunacak kadar arazi 
alınacaktır. 
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Madde 2 0 — Demiryolun arzı demir çubukların iç taraf
larından itibaren bir metro kırk dört santimetrodan bir metro 
kırk beş santimetroya kadar olacakhr ve yan taraflarının yani 
demir çubukların dış tarafı ile tesviye kumunun zaviyei ülyası 
beynindeki mahallerin arzı tek hat için bir metro on santimetro 
ve çifte hat ise iki hattın beyni iki metro olacaktır. 

Madde 21 — Şirket imalâtın hüsnü halde muhafazası ve 
demiryol ile tesviyei türaba lâzım olan toprağın ihracında 
hasıl olan çukurların tanzif ve tathiri ve suların cereyanı için 
iktiza eden hendek ve su yolları ile yan satıhlarını inşa ede
cektir ve tesviye kumu kırk santimetro yüksekliğinde döşene
cektir. Tesviye kumunun altındaki tesviyei türabiyenin sathı 
âlâsının arzı tek hat için beş buçuk metro olacaktır. Fakat 
işbu derecei arz hattın müşekkel olan aksamında tesviye kumu
nun muhafazasını temin için tedabiri lâzıme ittihaz olunmak 
şartile beş metro on santimetroya tenzil olunabilecektir. 

Madde 22 — Hattın aksamı muhtelifei müstakimesini 
yekdiğerine rabteden kıtaatı münhaniyenin nısıf kutru üç yüz 
metrodan aşağı olmıyacaktır ve birbirine muhalif cihetlerde 
bulunan kıtaatı münhaniye arasında alelûmum hat için yüz 
metro ve müşekkel kısımlar için elli metro tulünde b ir hattı 
müstakim bırakılacak ve müşekkel kısımlarda nısıf kuturlar iki 
yüz yetmiş beş metroya tenzil olunabilecektir. İşbu münhani-
ler kıtaatı müstakimeye parapoilar yani k a f i mükâfi kavisler 
ile rabtedilecektir. 

Madde 23 — Demiryolun müşekkel cihetlerinde iniş ve yo
kuşları meyillerinin nihayet derecesi metro başına yirmi beş 
milimetro ve aksamı sairesinde metro başına on beş milimetro 
tayin olunmuştur. Birbirini müteakib olan iki yokuş beyninde 
nısıf kutru bin metroya müsavi amudî inhinalar olacaktır. Nısıf 
kutru kalil olan hututu münhaniyede vaki iniş ve yokuşlar 
mümkün mertebe tesviye ve izale olunacaktır. Şirketin işbu 
madde ile maddei sabıkanın ahkâmı hakkında icrasını faideli 
addedeceği tadilâtı devieti aliyeye arz ve teklif etmeğe sa lâ
hiyeti olup fakat işbu tadilât hükümeti seniye tarafından kabul 
olunmadıkça mevkii icraya kunulamıyacaktır. 

Madde 2 4 — ihtiraz ve tevakkuf ve tahmil ve tahliye hat
ları kifayet miktarı olmak lâzım gelecek ve bunlar şirketin 

TBMM KÜTÜPHANESİ



185 

teklifi üzerine canibi hükümeti seniyeden tayin olunacaktır. 
Fakat şurası mukarrerdir ki mevkifler beyninde olacak mesafei 
vasatiye on üç kilo metro olacaktır . Hututu ihtiraziyenin tulü 
dahi mıkrazların noktai bidayetinden itibaren adi kısımlarda 
dört yüz metrodan noksan olmıyacaktır. Fakat müşkül kısım
larda işbu tul Hükümeti Sen iyenin müsaadesile üçyüz metro 
tenzil olunabilecektir. Maktaı tûlânide ileride mevkifler inşası 
melhuz olan mahallerde münasib tulde ufka muvazi satıhlar 
gösterilecektir. 

Üsküpten İvraniyeye kadar olan hat üzerinde ikisi ikinci 
ve ikisi üçüncü ve ikisi dördüncü sınıflardan altı mevkif ile 
katarların tevakkufu için bir de küçük mevkif yapılacak ve Belve-
den Bulgaristan hududuna kadar olan hat üzerinde ikinci sınıf
tan olarak birisi hududda ve birisi askere mahsus ve ikisi dör
düncü sınıftan olarak dört mevkif ile katarların tevakkufu için 
b i r d e küçük mevkif inşa olunacaktır hükümeti seniye ameliyat 
haritalarının hini tetkik ve tasdikinde ebniyelerin eşkâl ve ter
tibatını tadil e tmek salâhiyetini muhafaza eder f.tkat bundan 
dolayı masarifi umumiye tezayüd etmiyecektir. 

Madde 25 — Demiryol hattı bir mahalde ahalinin amedi 
şüd zımnında ibka ve muhafazası lâzım gelen adi yolları kese
rek geçecek olur ise demiryol hattı turuku mezkürenin müm
kün olduğu kadar ya altından veya üstünden mürur edecek ve 
fakat ahvali mevkiiyeden naşi bazı mahallerde köprüler inşası ma
sarifi külliyeyi müstelzem olduğu ve mürur ve uburca müşkülâtı 
mucib bulunduğu halde oralarda sathı zemin ile beraber geçitler 
yapılarak turuku mezbure muhafaza edilecektir. Demiryolun bir 
adi tarik üzerinden köprü ile geçirilmesi lâzımgeldiği halde 
inşa olunacak köprünün gözünün vüsati ahvali mevkiiyeye göre 
Şirketin teklifi üzerine Devletçe tayin, olunacak ve yolların 
ehemmiyetine göre üç metrodan on metroya kadar olabilecek
tir. Kemerli köprülerin yolun sathından itibaren kemerin orta
sına kadar|irtifaı lâakal beş metro ve demirden veya ağaçtan 
ufkî kirişler ile yapılmış köprülerin kirişlerin altından itibaren 
irtifaı lâakal dört metro otuz santimetro ve köprülerin korku
luklarının arasında arzı tek hat için dört buçuk ve çifte hat 
için sekiz metro olacaktır. 
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Demiryolun bir adi yol altından geçmesi iktiza ettiği halde 
o tarikin altına yapılacak köprünün korkuluklarının arasındaki 
arzı ahvali mevkiiyeye göre tayin olunacak ve tarikin ehemmi
yetine göre üç metrodan on metroya kadar olabilecektir. Köp
rülerin ayaklarının arası yani gözü tek hat için lâakal dört bu
çuk ve çifte hat için sekiz metro genişliğinde olacak ve ka
tarların geçmesi için bırakılacak irtifa demir çubukların sathın
dan itibaren tavana kadar akalli dört metro seksen santimetro 
olacaktır. 

Demiryol turuku adiyenin sathına muvazi olarak geçecek 
olduğu halde demir çubuklar turuku mezkûre üzerine adi ara
baların mürur ve uburuna hiç bir veçhile mani olmamak üzere 
çıkıntı ve çukur olmıyarak döşenecektir . Sathı zemin geçitle
rinde demir çubukların yanına diğer bir çubuk daha konula
caktır. Turuku adiye üzerine yapılacak her bir geçidin her iki 
tarafı parmaklıkla mahfuz bulunacak ve demiryolun haricine 
açılır kapıları olacak ve bundan maada Hükümetçe lüzum gö
ründüğü halde icab eden mevakia bir bekçi kulübesi dahi ya
pılacaktır. Her halde haddi vasati olarak iki kiiometro mesa
fede bir kulübe inşa olunacaktır. Demiryoldan mürur edecek 
tarikler mevcud olmasa bile bir kiiometro mesafede bir geçi t 
yapılmak lizımgelecektir . Esnayi ameliyatta eskiden mevcud 
olan yolların mevkilerile maktalarını tahvil veyahut tadil etmek 
lâzım gelirse tebdil ve tahvil olunacak kısımların iniş ve yo
kuşlarının meyli behemehal turuku mevcudenin iniş ve yokuş
larının meyli sabıkının nihayet derecesini tecavüz etmiyecktir. 
Her halde hem zemin geçitlerde sular hatta doğru cereyan 
ettiği cihette demiryol ile adi tarikin arasında lâakal beş met
ro tulünde ufkî bir mahal inşa ve tanzim olunacaktır. 

Madde 26 — Şirket demiryol ameliyatile cereyanına halel 
gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi ma
sarifine olarak mecrayi kadimlerine ircaa mecbur olacak ve 
yolun tesadüf edeceği nehir ve çaylar ve cetveller üzerine 
yapılacak köprülerin kavaidi fenne tatbikan medahil ve maha-
rici Şirketin teklifi üzerine Nafıa Nezareti tarafından tayin olu
nacaktır. 

Madde 27 — Şirket icra olunacak ameliyatta alâ cinsten 
edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve edevatın ga-
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yet metin ve müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye 
tatbiki hareket eyliyecektir. Akar sular ve umuma mahsus 
yollar ile hususî tarikler üzerine inşa olunacak küçük ve bü
yük köprüler ile su yolları kârgir olarak veya demirden tesis 
edilecek ve kereste yalnız temeller ile köprü döşemeleri ve ta
ban ağaçları için istimal olunacaktır. Bilcümle köprüler resjm-
lerile beraber Nafıa Nezaretine takdim olunacak programa tev
fikan hattın kabulünden evvel bervechi mutad tecrübe edilecek
tir. Demir çubuklar ile edevat ve Ievazımatı sairei inşaiye iyi 
cinsinden ve dayanıklı ve kullanılacak işlere elverişli olacaktır. 
Traversler meşe ağacından olacaktır. Çubuklar vinyol usulünde 
çelikten olacak ve bunlar adi meyillerde beher metrosu otuz 
ve binde on sekizi tecavüz eden meyillerde otuz dört kilogram 
sikletinde bulunacak ve bunlar cıvatalar ile raptolunacaktır. Bir 
birini müteakib vazolunacak iki (T rave r s ) arasındaki fasıla 
haddi vasatî olarak mihverlerden itibaren yetmiş sekiz sann-
metro olacaktır. Çubukların yekdiğerine raptolunacak mahalle
rinin taban ağaçları üzerine tesadüf etmemesi ve mahalli ilti
sakların birbirine muvazi olmaması caiz olup fakat çubukların 
birbirine merbut olacağı noktalar iki travers arasına tesadüf 
eylediği halde taban ağacının haddi vasatından itibaren otuz 
üç santimetroyu tecavüz etmiyecektir. Ebniye ile mevkif ve 
su makinelerinin ve işaretlerin ve telgrafların ve kulübelerin ce
samet ve tertibat ve sureti inşaatı eiyevm inşa olunmuş olan 
Macaristan ve Sırbistan iltisak hatlarında kaubul olunan kava-
ide muvafık olacaktır. Mevkıflerin ebniyesi taştan veya tuğla
dan olacak ve üzerleri dahi kiremit ve taş veyahut diğer bir 
maden ile örtülecektir. İşbu mevkiflerin her iki tarafı parmak
lıklar ile örtülecektir. Toprak imlâsile tesviye olunan ve türab 
hafrile yapılan mahallerin ve tesviyei türaba lâzım olan topra
ğın ihracında hasıl olan çukurların sathı > maillerinin derecei 
meyelânı hini inşaatta iktizayı mevkia göre şirketin talebi üze
rine Nafıa Nezareti veya memurları marifetile tayin kılınacaktır. 

Madde 2 8 — Şirket takdim edeceği haritai umumiyeye 
itiraz ve tevakkuf hatlarile mevkilerini ve demiryolun üzerinde 
ve altında yapılacak büyük ve küçük köprüler ile su yolla
rının vesathı zemin geçitlerinin ve imalâtı sairenin eşkâl ve hey-

TBMM KÜTÜPHANESİ



188 

atını mübeyyin ve meşruh bir cetvel raptedecektir. Mevkifler 
ile imalâtı sınaiyenin haritaları iki yüzde bir mikyasında tanzim 
olunacaktır. 

Madde 29 - - İltisak hatlarının ameliyatı mükemmelesi ve 
demir çubukların kaf iyen vaz'ı ameliyatı Osküp ve Belveden 
hududa doğru icra olunmak lâzım gelecektir. Bu imalâtta dahi 
tarafı Devletten verilecek evamire tevfiki hareket olunacaktır. 

Madde 30 — Şirket ameliyat ve edevatı sabiteyi muvak
katen kabul olunduğu tarihten itibaren beş sene müddet için
de temin eder. Bu teminat ameliyatın muvakkaten ve kaf iyen 
kabulünden sonra teminat akçesinin iadesini mâni olmıyacaktır. 
Şirket işbu beş sene içinde sui inşaattan münbais haşarat ve 
bozukluklardan mes'ul olup masarifi kendisine aid olmak üzere 
tamiratı muktaziyeyi icra edecektir. 

Madde 31 — Hükümeti Seniye ameliyatın mecmuunu 
veyahut bir kısmını tatil etmek salâhiyetini muhafaza eder ve 
Şirket on beş gün evvel kendisine haber verilmek üzere bu 
babta tarafı Devletten vukubulacak evamire tevfiki hareket 
eyliyecektir. Bu takdirde ameliyatın tatilinden dolayı Şirket 
hakkında terettüb eden zarar ve ziyan tarafı Devletten tediye 
olunacaktır. Esbabı mücbireden veyahut Şirkete isnad olunamı-
yacak sair esbabdan dolayı ameliyat tatil olunduğu halde dahi 
ber minvali muharrer muamele olunacaktır. Mecmu ameliyatın 
müddeti tatili üç mahı tecavüz eder ise Şirket mukavelename
nin feshini taleb edebilecektir ve mukavelenamenin feshinden 
dolayı Şirket hakkında vuku bulacak zarar ve ziyan dahi Dev
letçe tediye olunacaktır. 

Madde 32 — Demiryolun kura ve kasabata ve mevkiflere 
tesadüf eden aksamında hattın iki cihetine kuru duvarlar veya 
parmaklıklar inşasile arazii mücavireden tefrik olunması lâzım-
gelecektir. 

Madde 33 — Demiryolun güzergâhı tasdik olunduktan ve 
zemin üzerinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra muka
velenamenin ikinci maddesinde gösterildiği veçhile yolun ve 
müteferriatının tesisine lüzumu olan arazinin mubayaası ve 
teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır. İşbu araziden üze
rinde ebniye olmıyan mahallerin haritası beş binde bir mik
yasında ve üzerinde ebniye olan veyahut bağ ve bahçe olan 
mahallerin haritası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 
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Madde 34 — Demiryolun inşaatı kamilen hitam pezir 
olduktan sonra şirket masarifi vakıası kendisine aid olmak 
üzere demiryol aksamının ve müştemilâtının arazisini alâkadar 
olan arazi sahihleri hazır oldukları halde tahdid (ve kadastro) 
usulüne tevfikan haritasını tersim ve vaz'ı alâim edecek ve 
bundan başka yapılmış köprü ve imalâtı sınaiyei sairenin mu
fassal ve meşruh defter ve haritasını hükümet memurlarının 
tahtı nezaretinde olarak bittanzim bunların ve hini tahdidde 
tutulacak (proseverbal) lerin birer sureti musaddakasını Nafıa 
Nezaretine takdim eyliyecektir. İşbu • tahdidi araziden sonra 
demiryolun aksamı mütemmimesinden olmak üzere mubayaa 
edilecek arazi iştira olundukça ol veçhile tahdid edilerek mez
kûr haritada ve proseverballerde işaret kılınacağı gibi marül-
beyan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı sınaiye 
dahi Nafıa Nezaretindeki deftere kayid ve ilâve edilecektir. 

No 4 3 — Rumeli Vilâyetinde mesahat ve evzan ve 
ek yal in usulü aşari üzerine ittihazına dair 
1 5 kânunuevvel 1 8 8 0 tarihli kanunun ınü-

kemmeleıı mevkii icraya vazınııı tehiri 
hakkında kanun 

13 cemaziyelevvel 1302 16 şubat 1300 

Nami namii Hazreti Padişahiye olarak nizamnamei dahilinin 
onuncu ve elli dördüncü maddeleri mucibince mesahat ve ev
zan ve ekyalin usulü aşarı üzerine ittihazına dair bin sekiz yüz 
seksen senesi kânunuevelinin on beşinci tarihile müverrah olan 
kanunnamei vilâyetin mükemelen mevkii icraya vazınm tehiri 
hakkında bittanzim bin sekiz yüz seksen dört senesi kânunu
evvelinin yirmi birinci günü meclisi umumii vilâyetten kabul olu
nup ledelarz meriyeti hakkında İradei Seniyei Hazreti Padişahi 
müteallik ve şerefsudur buyrulan işbu kanunnamenin Valisi 
bulunduğum Rumelii şarkî vilâyetinde meriyülicra tutulmasını 
ilân ederim. 
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Madde 1 — Dahili vilâyette mesahat vc evzan ve ekyalin 
usulü aşari üzerine ittihazına dair bin sekiz yüz seksen senesi 
şehri kânunuevvelinin on beşinci tarihile müverrah kanunname 
ahkâmının metro ve iki dekalitre müstesna olmak üzere mükem-
len mevkii icraya vazı 1 kânunusani 1885 tarihinden itibaren 
beş sene müddetle tehir olunur. 

Madde 2 — Bu müddet zarfında Hükümet kendi umur ve 
muamelâtında mesahat ve evzan ve ekyali Cedideyi istimale 
devam edecek ve ahali dahi bilâmecburiyet mümkün mertebe 
buna tevfiki hareket eyliyecektir. 

Madde 3 — Kezalik işbu beş sene müddet zarfında ahaliye 
yeni ölçekleri tanıtmak ve onları istimale kendilerini teşvik et
mek için Hükümet kendi memurları marifetile bilcümle esbab 
ve vesaili istihsal etmiye mecburdur. 

Iİradei tarihi 15 cemazıylûlâ 1302, 18 şubat 1300] 

Jfc: 4 4 — Trablusıı Şam şose şirketince yüklü 
mekari hayvanlarından alınacak 

Rüsum Tarifesi 

Trablus sancağına muhale kazalardan Trablusa gelen ve 
giden, yüklü hayvanattan 

K. P . 

4 

2 
1 

2 

1 
2 0 

Deve 

Beygir ve esterden 

Merkeblerden 

Hama sancağı dahilinden Trablusa gelen ve 
giden yüklü hayvanattan 
Deveden 

Beygir ve esterden 
Merkebden 

18 CemaziyeUvvel 1302. 21 şubat 1300 
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J * : 4 5 — Avusturya Tarifesinin lağvile bilûmum 
eıntea ve eşyasından °/o 8 resmi gümrük ahzi 

hakkında iradei seniyeyi mübelliğ 
Telgrafnamei Rüsumiye 

27 şubat 1300 

Avusturya tarifesinin lâğvile bilumum emtea ve eşyasından 
işarı ahire değin rayiç üzerine yüzde sekiz Resmi gümrük 
alınması hükmü Iradei seniyeden olduğu Babı Âliden bildiril
mekle vusulünün işarile mülhakatınız idarelerine tebligat icrası 
tavsiye olunur. 

Ke: 4 6 — Dcrsaadet tahriri nüfus yoklamasının 
suveri icraiyesine mahsus talimattır 

Madde 1 — Doksan altı senesinde Şehr emaneti celilesince 
tertib olunan muvakkat tahrir memurları vasıtasile icra olunan 
Derseadet tahriri nüfusunun sicilli nüfus idarei umumiyesinde 
müstahdem ve ledelhace hariçten alınacak ketebe ile mahallât 
eimme ve muhtaranı ve cemaatı gayri müslime rüesayi ruha
niyesi ve mahallât muhtarları marifetlerile yaklaması icra oluna
caktır. 

Madde 2 — Yoklaması icra olunacak mahallâtm eimme 
veya rüesayi ruhaniyesine üç gün evvel «hbarı keyfiyet oluna
caktır. 

Madde 3 — Yoklama memurları nüfus idarei umumiyesin-
den bukerre tanzim olunan müsvedde defterlerini alarak me
mur olduğu mahalleye azimetle imam ve muhtarlarile rüesayi 
ruhaniye hazır oldukları halde erkânı devlet ve ricali saltanatı 
seniye ve mevalii kiram ve ümerayi askeriye müstesna olmak 
üzere tahriri nüfus talimatı mahsus asının altıncı ve yedinci mad
deleri mucibince her şahsın bizzat takririni alacak \ ? . huzuru 
mümkün olmıyanların takrirleri bilvekâle alınması caiz olacaktır. 

Madde 4 — Erkânı devlet ve ricali saltanatı seniye ile 
mevalii kiram ve ümerayi askeriyeye dahi eimmei mahallât 
vesatat ve marifetlerile varakai mahsusa ile bir muhtara gön-
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derilerek hanelerinde mevcud olan nüfus zükûr ve inasm reisi 
aile olan zat tarafından memhuren ve musaddekan bir kıt 'a 
defteri taleb ve icab eden tezakiri osmaniyeyi almaları beyan 
olunacak ve işbu taleb üzerine defter göndermiyenlere ikinci 
defa olduğu balâyı varakada gösterilmek üzere bir muhtaca daha 
gönderilerek yine defteri matlubun ahzına muvaffak olunamaz ise 
tahriren nüfus idarei umumiyesine beyanı keyfiyetle beraber 
yoklama muamelesi teahhur etmemek üzere o misillû zevatı kira
mın müsvedde deftelerine hane numaraları vaz ile muamelâtı tes-
ciliyei sairesi açık bırakılarak müsveddesinin hini tasdikinde 
yoklama muamelesini icra ettirmiyenlerin isimlerile kaç aded 
haneden ibaret ise mülâhazat hanesinde gösterilecektir. 

Madde 5 — Sarayı hümayunlar ile emakini miriyede bulu
nan nüfusun defteri Dahiliye Nezareti celilesinden ba tezkerei 
mahsusa taleb olunacak ve buralarda müstahdem olupta müte-
ehhil olarak mahallâtta iskân edenler bulunduğu halde meskûn 
oldukları mahallâtta kaydolunacaktır. 

Madde 6 — Medaris ve tekâya ve zevaya ile cevamii şe
rife ve kilise ve hanlarda meskûn olanlar başka başka kayid 
ve tahrir olunacak isede buralarda müstahdem olupta müteehhil 
olarak mahallâtta iskân edenler bulunduğu halde meskûn ol
dukları mahallâtta kaydolunacaktır. 

Madde 7 — Şehremaneti celilesi marifetile mukaddema icra 
edilen tahrir üzerine emaneti celilei müşarileyha mühürile 
memhur olarak verilmiş olan tezakiri Osmaniye ber mucibi ni
zam Dahiliye Nezareti celilesince bu kerre müceddeden tab etti
rilen tezakiri Osmaniye ile meccanen tebdil olunacak ve tezaki
ri osmaniyeden alesseviye kırkar para alınması karan ahir ikti
zasından bulunduğundan yirmi bir yaşında bulunanlardan mu
kaddema alınmış olan yirmişer para üzerine yedlerinde bulunan 
tezakiri atikanın tebdili esnasında yirmişer para daha alınacaktır. 

Madde 8 — Bir hanede sagir ve kebir zükûr ve inas ne 
kadar nüfus var ise dahili tahrir edileceği gibi verilecek teza
kiri osmaniyeden kırkar para alınacağından yoklamasına bed 
edilen mahallâtın memuru yevmiye ne miktar nüfus kayid ve 
zabt eder ise gerek tebdilen ve gerek müceddeden vereceği 
tezakiri osmaniyeyi bilâ tehir ita ederek tahsil edeceği esmani-
le mübadeleten alacağı tezakiri atikayı ertesi günü memur oldu-
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£ u mahalleye azimet etmezden evvel nüfus idarei umumiyesine 
kamilen teslim ederek mukabilinde makbuz senedi almağa 
mecbur olup teslimat teahhur ettiği halde mes'ul olacaktır. 

Madde 9 — Esnayı tahrirde meskûn ve gayri meskûn 
umum muhacirin ahalii kadime ile beraberce sakin oldukları 
mahallât sicil müsveddesine kaydedilecektir. 

Madde 10 — Eyalâtı mümtaze ve muhtare ahalisinden olup 
misafireten ve ticaretle mevkii tahrirde bulunan eşhas dahi 
isimlerile sureti ticaretleri tasrih olunarak kaydedilecektir. 

Madde 11 — Sunufu tebaai ecnebiyenin alelesami başkaca 
bir defteri tutularak işbu tefterde bunların hangi devlet tebaa
sından oidukları ve ne makule ticaret ve san'atle meşgul bu
lundukları bittahkik gösterilecektir. 

Madde 12 — Zaten tebaai devleti aliyeden olduğu halde 
diğer bir devleti ecnebiye tabiiyet ve mahmiyeti iddiasında bu
lunanların evvelâ sicilli umumî müsveddesine kaydile sureti id
diaları mülâhazata şerh verilerek hitamı tahrirde işbu defter 
Hariciye Nezareti celilesine irsal ile icra kılınacak tahkikatın 
hasıl edeceği netice üzerine icabı icra edilecektir. 

Madde 13 — Sayfiye ve şitaiyesi olan zevatı kiram şitaiye-
lerinin bulundukları ve daima müsteciren ikamet edenler sakin 
oldukları mahallâtta kayid olunup işbu müstecirler tebdili me
kân ettikleri vakit vukuatı talimat hakkında mucibince muame
le edilir. 

Madde 14 — Bir hanede veyahut bekâr odasında sakin 
olup yoklamanın hini icrasında bulunamıyan ve bilvekâle takrir
leri alınmak kabil olmıyanlarm müsveddedeki mahalli mahsus 
v e nüfus numarası açık bırakılacaktır. 

Madde 15 — Sicilli nüfus müsveddeleri ahalii müslime için 
başka ve gayri müslime için başka başka tutulacağı ve her 
hanede mevcud nüfus alelesami yazılacağı gibi nüfusu inas tas
rihi eşkâlden müstesna olarak anlann yalnız isimlerile yaşları 
zevç veya müteallikatı ifadesile tahrir olunacaktır. 

Madde 16 — Bir mahallede bulunan haneler tahriri emlâk 
numarası mucibince yazıldıktan sonra dekâkin ve bekâr odaları 
ve hamamlar mahalle namına kayid olunarak medaris ve tekâ-
y a ve cevamii şerife ve kilise ve hanlar altıncı madde muci
bince başka başka tahrir olunacağı cihetle bunlar mahallattan 
yazılmıyacaktır. 

T. 1 C. 5 F. 13 
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Madde 17 — Mahallâtta bulunan mekâtib emakini midye
den madud olmadığı halde esamisi ve içinde sakin olan bulun
duğu halde anın kaydi müsveddeye başkaca yazılacaktır. 

Madde 18 — Bir mahallenin yoklaması hitam bulduğu 
halde talimatın onuncu maddesi mucibince verilmesi lâzımgelen 
tezakiri osmaniye dahi kamilen tevzi ve ita olunmuş olacağı 
cihetle müsvedde defterlerinin zeyilleri mahallâtın eimme ve 
rüesayi ruhaniyesile muhtaranı tarafından temhir olunduktan 
sonra nüfus idarei umumiyesinden memur ketebe tarafından 
tasdik edilerek idarei mezkûreye ita olunacaktır. 

Madde 19 — Tutulacak sicil müsveddelerile sicil esas ve 
yabancı defterleri silinti ve hâk gibi daii iştibah olan haller
den masun ve müberra olacaktır. 

Madde 20 — Sıfatı askeriyeyi haiz olanlar ile mekâtibi 
askeriye talebesi hanelerinin bulunduğu mahallerde kayid 
olunacaktır. 

Madde 21 — Yoklama memurları icabı takdirinde polis 
ve devairi belediye hademesi farafından mazharı muavenet ve 
teshilât olacaktır. 

Madde 2 2 — İta olunacak tezakiri osmaniyenin zahrları 
sicilli nüfus idarei umumiyesi Derseadet nüfus kalemi mührile 
memhur olacaktır. 

Derseadet esas ve yabancı defterleri müsveddelerinin 
sureti kayid ve imlâsına mahsus tarifname 

Evvel emirde müsvedde defterlerinin balâsına tahririne 
ibtidar olunan mahallenin ismi ve semti meşhurunun kurbiyeti 
yazıldıktan sonra tahriri emlâk kaydi mucibince her bir hane 
ve dükkân ve arsa ve hamam birinci numarası hangi adetten 
başlar ise ondan bed olunarak sırasile her birisi başka başka 
kayid olunarak bir numaranın nüfusu mevcudesi talimat muci
bince kayid olunduktan sonra diğer numara yazılacaktır. 

Müsveddenin birinci sütununa sokağın ismi ikincisine meske
nin tahriri emlâk numarası üçüncüsüne meskenin nevi meselâ 
hane ve dükkân ve arsa vesaire gibi esamisi dördüncü sütunun 
birincisi zükûrun numarası ikincisine inasın numarası yazılarak 
ve işbu numaralar mahallenin birinci hanenin zükûr ve inasının 
birinci nüfusundan başlıyarak zükûr ve inas bir mahallede k a ç 
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nüfus var ise müteselsilen kaç adede baliğ olur ise sırasile 
gösterilecektir. Üçüncüsüne dahi bir hanede kaç nüfus var ise 
sahib ve müdürü haneden bed ile son numarayı haiz olup 
en geriye bırakılan hanede mevcud nüfusun en küçüğüne 
kadar müteselsilen yürütülerek orada kesilecektir. 

Beşinci sütuna kayid olunacak nüfusun ismile elkabı resmi-
yesi var ise kayid olunacaktır. Meselâ : Şûrayı Devlet azasından 
saadetlû filân bey efendi diye yazılarak ondan sonra hanesinde 
mevcud olan müteallikat vesairesi kayid olunur ve familya 
namına bir gûna şöhret olduğu halde bu haneye kayid olunur. 
Mese lâ : İmam zade ve kâtib zade gibi. 

Altıncı sütuna pederi ismile hayatta bulunduğu halde 
mahalli ikametile ve vefat etmiş bulunur ise yalnız isminin 
kaydile iktifa olunur. Meselâ filân mahalde filân efendi veya 
müteveffa Mehmed Bey gibi. 

Yedinci sütuna san'at ve sıfatı yazılacaktır ki san'at her 
hangi meslek ve esnaftan ise meselâ hayriye tüccarından Av
rupa tüccarından kunduracı yorgancı ve saire gibi ve sıfat 
dahi ulema ve hükema ve saireden ve rütbei mülkiye ve ilmiye 
ve askeriye ve kalemiyeyi haiz olup olmadığı meselâ memurini 
mülkiyeden ve rütbei ulâ sınıfı ulâ ashabından veyahut tariki 
ilmiyeden ve İstanbul payelilerinden veya asakiri şahane ferik 
ve mirlivalarından diye yazılacaktır. İnas bu izahattan müstesna 
olduğu cihetle açık bırakılarak sıfır vazolunur. 

Sekizinci eşkâli mahsusa ve alâmati farika sütununa dahi 
zükûra mahsus olmak üzere boy göz ve renk ve azayı mer-
iyesinde bir gûna alâmeti farika olduğu halde başkaca kayid 
ve tahrir olunacaktır ve inasın eşkâli bermucibi 'nizam kayid 
ve tahrir olunmıyacağı cihetle sıfır vazolunacaktır. 

Dokuzuncu sütuna mahalli velâdeti kayid olunacaktır. 
Derseadet ve Edirne ve Bursa gibi yalnız memleket ismi yazılır. 

Onuncu sütuna tarihi velâdeti kayid olunacaktır. Meselâ 
1271 senei rumiyesi veyahut 1272 senei hicriyesi diye yazıla
caktır. 

On birinci sütuna bulunduğu mezhebi kayid olunur meselâ: 
Müslüman ve rum ve ermeni diye yazılacaktır. 
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V e yabancı defterinin on ikinci sütununa kayid olunacak 

nüfusun Derseadete tarihi vürudu gösterilecektir. 

V e mülâhazat sütununa dahi talimat mucibince mevcud ol

mayıp numarası açık bırakıldığını veyahud irsal olunan defterin 

gönderilmediğini ve tabiiyeti ecnebiye iddiasında bulunduğunu 

ve daha sair icab eden izahat bu haneye mümkün mertebe 

ihtisar edilerek yazılacaktır. 

Ihtan mahsus 

Tebaa ve haHeme namile bazı zevatı âliye hizmetlerinde 
bulunanlar h t r halde yabancı defterine kaydolunacaktır ve bun
lardan müteehhil olarak mahallâtta meskûn bulunanlar olduğu 
halde sicilli esasa kaydolunarak memleketlerinden sureti nakil
leri muahharen tahkik ve tetkik olunmak üzere mülâhazat 
hanesine işareti mahsusa ile gösterilecektir. 

Yabanc ı defterine kaydolunacak nüfusun tahriri cedide 
mahsus olup memleketinden almış olduğu tezkerei osmanı ibraz 
edenlerin yabancı defterine kaydi icra olunarak ve tezkerei 
mezkûre zahrına tahrir memurları tarafından (tahrirde görül
müştür) ibaresi yazılarak temhir olunması ve işbu muamele 
defterin mülâhazat hanesinde gösterilmesi icab eder. 

İta olunacak tezakiri osmaniyenin hini imlâsında kaydine 
mutabık bulunmasına ve bir gûna hâk ve silinti olmamasına 
v e yazılarının ve isimlerin gayet dikkatli yazılarak ileride bir 
gûna daii iştibah mahal bırakılmamasına itina edilecek ve 
memurlar tarafından bozuk ve dikkatsiz yazılmış tezkere ita 
kılındığı müfettişler tarafından bilmuayene haber verildiği halde 
memur bir gûna ücret talebine hakkı olmamak üzere derhal 
memuriyetinden çıkaı ılacaktır. 

Talimatın dördüncü maddesi mucibince zevatı âliyeye 

gönderilecek muhtıra varakası evveli emirde tahrir memuru 

tarafından temhir olunarak andan sonra imam ve muhtaran 

taraflarından bittemhir eimme ve muhtaran vesatet ve marifetile 

irsal olunacaktır. 
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Ne: 47 — Sicilli nüfus vukuatları hakkında Nüfus Nazır-
vc memurları tarafından icra olunacak muamele 

ve ita kılınacak cetvellerin sureti lan/.i m 
ve ilasına dair talimatı 

muvakkatedir 
1301 

Madde 1 — Nizamnamei mahsus hükmünce sicilli nüfus 
vukuatları için tanzim olunacak ilmühaberler ile siciller ve şeh
riye vukuat cetvelleri komisyonu mahsusundan tanzim olunarak 
tarafı âlii Nezaretpenahiden batezkerei aliye makamı muallâyı 
sadareti uzmaya arz ve takdim buyrulmuş olduğundan irade
sinin şerefsudurunda tab ve temsil ve vilâyata irsaline değin 
hitamı tahriri takib edecek vukuatın muvakkaten zaptı ve alı
nacak hasılatın malsandıklarına teslimi zımnında merbut (1) ve 
(2) numaralı iki kıt 'a yevmiye defteri numuneleri veçhile ve za-
hırlarında bulunan tarifnamesi mucibince nüfus Nazır ve memur
ları tarafından nihayet yirmi veyahut otuz varakadan ibaret olmak 
üzere kurşun kalemile muvakkaten ikişer kıt 'a el defteri çizilerek 
sicilli nüfus vukuatları tarifnameleri mucibince bu defterlere kayid 
ve tescil olunarak hiç bir vukuatın hariçte kalmamasına dikkat 
ve itina edileceği gibi i ş 'an ahir vukuile talimatı cedidenin ve 
vukuat defatiri asliyesinin irsaline değin işbu vukuatlar mezkûr 
el defterlerine kayid ve tescil olunarak talimatı cedidenin vüru-
dunda gerek esas ve gerek yabancı defterlerile vukuat defatiri 
asliyesince muamelei lâzımesi icra olunacaktır. 

Madde 2 — Vukuatlar için bermucibi nizam eimme ve muh-
taran ile rüesayi ruhaniye tarafından ita olunacak ilmühaberlerin 
tab ve temsili iradesinin şeref suduruna değin ilmühaberlere 
mahsus bir kuruşluk varakai sahiha pulları yapıştırılmış oldu
ğu halde adi varaka üzerine ilmühaber kabulü caiz olacaktır. 

Madde 3 — Muvakkaten tutulacak işbu el defterlerine 
kayid ve tescil olunacak vukuattan alınacak harçlar ber mucibi 
iradei aliyei nezaretpenahi nüfus nazır ve memurları vasıtasile 
ashabı tarafından doğruca mal sandıklarına teslim ettirildikten 
sonra cins ve miktarile nüfus muamelât ve künyeleri her 
halde işbu muvakkat el defterlerine kayid ve tahrir edilecektir, 
ve mezkûr harçlar sicilli nüfus nizamnamesinin vukuatlardan 
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alınacak harçların derecatını mübeyyin olan sekizinci faslının 
otuz yedinci maddesinde tayin buyrulduğu üzere alelûmum 
tevellüdattan birer kuruş ve münakehattan üç nevi olarak beş 
ve üç ve bir kuruş ve tebdili mekândan dahi kezalik birer 
kuruş alınarak vefiyat ile talâk vukuatlarından birgûna harç 
almmıyacağı muharrer olup şu kadar ki komisyonu mahsusun
dan tanzim olunarak arz ve istizan buyrulan mazbatanın ira
dei seniyesinin şerefsudurunda ana tevfikan ve nizamnamei 
mezkûrun dokuzuncu ahkâmı muvakkate faslının kırk doku
zuncu maddesi mucibince idarei umumiyeden tanzim olunacak 
talimatın hini tanziminde başkaca tayin ve iş'arı keyfiyet olun
mak ve şimdilik teşvişi muamelâtı mucib olmamak üzere mü-
nakehat vukuatından alınacak üç nevi harçlardan iş'arı ahir 
vukuuna değin birinci nevi olan beş kuruş bakir münakeha-
tından ve ikinci nevi olan üç kuruş seyyib münakehatından 
üçüncü nevi olan bir kuruş dahi tecdidi nikâh vukuatından 
ahz ve istifa olunması lâzımgelir. 

Madde 4 — Nüfus Nazır ve memurlarına vürud edecek 
vukuat ilmühaberleri zahrına bermucibi nizam alınacak harç 
işaret olunarak yani ( t ş b u ilmühaberde muharrer filân vukuat 
için ber mucibi nizam şu kadar kuruş hare alınacaktır.) ibaresi 
ve o günkü tarih tahrir olunarak bittemhir ilmühaberi ashabına 
iade ederek malsandığına irsal ve malsandığından işbu harç 
ashabından ahzolunarak nüfus memurunun işareti altına ( Şu 
cins akçe olarak şu kadar kuruş ahzolunmuştur.) diyerek ve 
tarih ile yevmiye defteri numarası gösterilerek sandık emini 
tarafından temhir olunduktan sonra işbu ilmühaberi yine asha
bı yedile nüfus memuruna iade eder ve bu suretle nüfus me
muruna iadeten varid olacak ilmühaber üzerine sicilli nüfusça 
muamelei muktaziyesi icra olunarak ilmühaberler yevmiyenin 
müteselsil numara sırasınca ve zayi edilmemek üzere hıfzolu-
nacaktır. 

Madde 5 — Nüfus nazır ve memurları mürur ve pasaport 
muamelâtının ifasile dahi mükellef oldukları cihetle bunlann vu
kuatları dahi işbu defterlere kayid olunarak bu babda varid 
olacak ilmühaber üzerine icra edilecek muamele dördüncü mad
dede gösterildiği veçhile vukuat ilmühaberleri hakkında oluna
cak muameleye tevfik olunacaktır. Yani mürur ve pasaport 
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istihsal etmek üzere gitirilen ilmühaberi* r bendi mezkûr mu
cibince esmanı malsandığına teslim ettirildikten ve nüfus me
murları tarafından kayid ve imlâ edilerek getirilen ilmühaber 
hıfzolunduktan sonra memhuren mürur ve pasaport tezakiri 
ashabına ita edilecektir. 

Madde 6 — Merkezi vilâyet ile elviyei mülhaka ve kaza
larda tahsil olunarak beşinci madde mucibince malsandığına 
teslim olunan vukuat harçları için işbu teslimatı muvakkateye 
merbut (3) numaralı numune mucibince nüfus nazırları tarafın
dan her ay nihayetinde bir cetvel tanzim olunacak ve mezkûr 
numunede muharrer olduğu veçhile merkez sancağile elviyei 
mülhakai sairenin hasılatları miktarı sancak sancak ve numu
nesi veçhile meskukâtın cinsile beraber varidatın nev'i gösteri
lecektir. 

Madde 7 — işbu cetveller nüfus nazırları tarafından doğ
rudan doğruya sicilli nüfus idarei umumiyesine gönderileceğin
den bir ayın cetveli nihayet diğer ayın yirmi beşinci günü 
bieyyi hal mahallî postahanesine teslim olunacak ve müddeti 
mezkûreden sonra vuku bulacak teahhurat mucibi mesuliyet 
olacaktır. 

Madde 8 — Elviyei mülhakadan merkezi vilâyete ve 
sancaklara mülhak kazalardan elviyeye merbut (4) ve (5) nu
maralı numuneleri mucibince nüfus memurları kazalardan livaya 
her ay irsal olunacak şehriye cetvelini bir ayın cetvelini ni
hayet diğer ayın beşinci günü ve livalardan vilâyete irsal olu
nacak şehriye cetvelini dahi nihayet diğer ayın on beşinci günü 
postaya teslim ederek merkezi vilâyete irsale mecbur oldukla
rından hilafı hal ve harekatte bulunanlar mesu'l olacaktır. 

Madde 9 — İşbu cetvellerin vakti muayyeninde#önderilme-
mesi için hiç bir mazert kabul olunmıyacağı misillû mülhakattan 
intizar olunan cetvellerin vakit ve zamanile alınamaması dahi 
esbabı teahhurdan addolun amıyacağından mülhakattan her kan-
gısı cetvelini vaktile göndermemiş ise mesuliyeti kendisine aid 
olmak üzere umum vilâyet için tanzim olunacak cetvelin mü
lâhazat hanesinde ol sancak veyahut kaza ile nüfus memuru
nun ismi gösterilecektir. 

Madde 10 — Seyyar tahrir komisyonları marifetile tevzi 
ve ita olunmakta olan tezakiri osmaniye esmanı dahi nüfus 
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varidatı sairesi misillû mahalleri mallandıklarına teslim oluna
cağından şimdiye kadar yani doksan dokuz senei maliyesi 
gayetine değin ba tahriratı aliye irsal olunan tezakirden mez
kûr komisyonlar marifetile tahriri icra olunan mahallerden tevzi 
ve ita olunarak esmanı bittahsil teslimi sandık edilen tezakiri 
Osmaniye miktarile tahsil olunan mebaliğin cinsile tahrir ko
misyonlarına verilen ve nezareti celileye irsal olunan miktarı 
başka başka gösterilerek tarihi ita ve irsalile bakiye kalan 
tezakirin miktarını mübeyyin bir kıt 'a pusulası bittanzin işbu 
talimatın vusulü tarihinden itibaren nihayet on beş güne kadar 
doğruca Nüfus İdarei Umumiyesine irsal olunacak ve üç yür 
senesi martı ihtidasından itibaren dahi her ay böyle birer kıt 'a 
pusulanın diğer hasılat cetvelile beraber başkaca idarei mez-
kûreye irsali nüfus nazırlarının vazifesinden olduğu cihetle işbu 
pusulanın teahhurundan dahi şediden mes'ul ve muateb ola
caklardır. 
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JVJ: 4 8 — Sefaret kâtiblcrile ataşe ve şehbender ve 
kançılarlarla intihabı ve hariciye dairesi 

aklanıma alınacak hulemnın tahkiki 
ahvali için bir komisyon teşkili 

ve mütcferriatı hakkımla 
iradei seniye 

98 cemaziyel evvel 1302, 3 mart 1301 
Tezkerei maruza 

Devletlû Efendim Hazretleri. 

Dairei hariciye aklâmına mülâzımeten devam etmek isti-
yenlerin kayid ve kabulünce bir usul ve kaide olmaması hule-
fayi aklâmın intihab ve tayinince mültezem olan inzibata 
muhalif olduğundan bade ezin dairei mezkûreye dahil olm ık 
istiyenlerin ve henüz mevcud olan mülâzıminin iktidarı zatıkrini 
ve hal ve şanını tahkik etmek üzere daimî bir komisyon 
teşkili mektubu nezaret atufetlû bey efendi hazretk > i tarafından 
verilen takrirde gösterildiği ve müşarileyhin riyasetinde olmak 
üzere melfuf puslada muharrerülesami riiesayi aklâmdan 
mürekkeb bir komisyon teşkilile işbu komisyonda intihabı 
hulefadan başka Saltanatı Seniye Sefarethanelerine tayin buyru-
lacak ser kâtib ve ataşe ve şehbenderler ile kançılar ve kan
çılaryada istihdam olunacak memurların intihabı dahi muvafıkı 
maslahat göründüğü ifadesine dair nezarati celilei hariciyenin 
tezkeresi melfufile maan arz ve takdim olundu. Sureti iş 'ar 
esasen münasib olup ancak memurini mumaileyhimin intihabı 
dahi mezkûr komisyona muhavvel olacağı cihetle.vazifesi kesbi 
tevessü edeceğinden bu halde riyasetin nezaret müsteşarlığına 
aid olması ve mektubei müşarileyhin azalıkta bulunması 
emri tabii olduğu gibi derece derece sefaratı seniyeye kadar 
hidematı hariciyeye mahreç olan dairei nezarette fransızcayı 
bilenler pek azalmış ve tercüme odası dört beş zata inhisar 
ederek anlarda evrakı müttefikan tercüme edebilmekte bulun
muş olmasına ve sayei muvaffakiyetvayei hazreti şehinşahide 
tesis olunan lisan mektebi münhasıran bu maksadın istihsaline 
hadim olduğu halde dairei hariciyeden işbu mektebe dahil 
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olanların devam hususunda deveiri saire müstahdemininden 
geri kaldıkları dahi tahkikatı vakıadan anlaşıldığına binaen 
badema dairei mezkûreye alınacak hulefanın fransızcayı bildik
lerine dair ya mektebi mezkûrdan veyahut mekâtibi saireden 
muteber şehadetnameyi haiz olmalarının bu sırada usul ittihazı 
dahi tahattur olunmakla olbabta her ne veçhile iradei seniyei 
cenabı şehriyari şeref müteallik buyrulur ise hükmü celili icra 
olunacağı beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

irade tarihi: 30 cemaziyelevvel 1302, 5 mart 1301 

Mi: 4 9 — Rumeli Demiryolları iltisak hatları şirketi 
iıışaiyesi nizamnamei dahilisi 

7 cemaziyelâhir 1302, 12 mart 1301 

(Zirde vaziülimza Bankı Osmanî ile Pariste bulunan Kontvar) 
(Diskont gerek kendi namlarına ve gerek vekili bulundukları) 
(heyeti sarrafiye namına olarak Usküpten Sırbistan hududuna) 
(ve Belveden Bulgaristan hududuna kadar olan iltisak hatlarının) 
(inşası için 14 cemaziyelevvel sene 302 tarihli fermanı âlî) 
(mucibince deruhde eyledikleri taahhüdatın icrası için şeraiti) 

(atiyeye tevfikan bir anonim şirketi teşkil eylemişlerdir) 

BÎRtNCl F A S I L 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve merkezi beyanındadır 

Madde 1 — Teati olunan mukavele ve şartname ahkâmına 
tevfikan Osküpten Sırbistan hududuna ve Belveden Bulgaristan 
hududuna kadar olan iltisak hatlarının inşası için zirde tarif 
olunacak hissedaran beyninde bir osmaniıfanonim şirketi teşkil 
olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı Rumeli Demiryolları iltisak 
hattan şirketi inşaiyesi o lacak ve tabiiyeti sıfatile tabiî devleti 
aliyenin kavanin ve nizamatı umumiyesine tâbi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Derseadette veya Memaliki 
Osmaniyenin sair bir mahallinde o lacak ve memaliki ecnebi-
yede dahi şubeleri bulunabilecektir. 
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Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabdan dolayı fesih 
veya müddeti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe 
mukavelenamenin imzası tarihinden itibaren yirmi beş seneden 
ibaret olacaktır. 

İKİNCİ F A S I L 

işin Şirkete devri beyamndadır. 

Madde 5 Mezkûr bankalar suretleri işbu nizamnamei 
dahiliye melfuf olan mukavele ve şartname ahkâmınca bafer-
manı âlî kendilerine verilen hukuk ve taahhüdatı Şirkete dev
retmişler ve Şirket müteahhid sıfatını haiz ve kâffei hukuk ve 
vezaifçe anların makamına kaim olmuştur. Binaenaleyh mezkûr 
Bankalar fermanı âlî ile bu işe müteallik kâffei evrakı Şirkete 
teslim etmeğe mecburdurlar. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi otuz milyon franktan ibaret 
olup beheri elli bin franklık altı yüz hisseye münkasemdır. 
Mezkûr hisseler dahi beş yüz franklık hisselere taksim olunabi
lecektir. Heyeti umumiyenin işbu sermayeyi yüzde elli derece
sine kadar tezyid etmeğe salâhiyeti olacaktır. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve bir rub'u 
istihsal olunduktan sonra sureti ka f iyede teşekkül etmiş addolu
nacak ve tekasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve 
sermayenin nısfının tediyesinde ashabı yedinde bulunan senedatı 
muvakkate senedatı asliyeye tahvil edilecektir. Şirketin hisse se -
nedatının bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı Fransızca veya sair 
lisanlar ile tanzim olunacaktır. Sermayenin baki kalan üç rub'u 
Şirketin ihtiyacatına göre meclisi idarenin kararile Derseadet 
vesair lâzım gelen mahallerde elsinei muhtelifede çıkan resmî 
ve gayri resmî bazı gazetelerle otuz gün evvel ilânı keyfiyet 
olunarak mutalebe olunacaknr. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye olununcıya değin 
senedat ashabının ismine muharrer o lacak ve bedelinin rub'u 
tediye olunmadıkça kabili havale ve furuht olamıyacaktır ve 
bunların havale ve furuhtu Şirketin defterine kaydedilerek ziri 
bayi ile müşteri ve müdirandan biri tarafından imza olunmağla 
icra olunacak ve keyfiyeti havale ve furuhtu senedde dahi 
zikir ve işaret kılınacaktır. Bedelinin nısfı tediye ulunduktan 
sonra senedat hâmiline aid olmak üzere muharrer bulunacaktır. 
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Madde 9 — Hisse senedleri Şirketin nazarında kabili in
kısam değildir ve Şirket her hisse için bir sahib tanır. Bir his
sedarın varis veya dayinleri hiç bir vesile ile Şirketin emval 
ve emlâkinin tahtı hacze vaz'ını taleb ve Şirketin umuru idare
sine hiç bir veçhile müdahale edemezler ve istifayi hukuk için 
Şirketin sene muhasebe defatiri ile heyeti umumiyenin karar
larını kabule mecburdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmıyan 
hisse senedatının sahiblerinden teahhüratı vakıadan dolayı ihtarı 
keyfiyete hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren 
senevi yüzde altı hesabile faizi ahzolunacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmiyen 
senedat ashabı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi 
satmağa salâhiyeti olacaktır ve bu makule satılması lâzımgelen 
hisse senedatının numaraları gazeteler marifetile neşir ve ilân 
olunarak tarihi ilândan on beş gün sonra Şirket hiç bir gûna 
ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur olmamak ve zarar ve 
ziyanı sahibine aid olmak üzere Derseadet ve sair mahallin 
borsalarında ve borsalarda henüz alınıp satılması kabul olun
mamış ise müzayede tarikile hisseleri sattıracaktır. Bu veçhile 
füruht olunan senedat iptal olunacak ve müşterilere eski sened-
lerin numaralarını havi olmak üzere yeni senedat ita kılınacak
tır. Şirketin matlûbu tevkif olunduktan sonra fazlası satılan 
hisse senedatının ashabına ita ve esmanı mezkûre Şirketin 
tesviyei matlûbuna kifayet etmediği takdirde noksanı kendisin
den taleb ve istifa olunacaktır. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Şirketin idarei dahiliyesi beyanındadır. 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye 
tarafından mansub ve beşten onbire kadar azadan mürekkeb bir 
meclisi idareye ihale olunacak ve şukadar ki ilk üç sene müddet 
için teşkil olunan meclisi idare heyeti evvelâ reis Alferdandre 
saniyen Obare salisen Berje rabian Kayar hamisen Vanker Rostro 
sadisen Hinç sabian Marki de Plok saminen Soter tasian Istifano-
viç aşıran... hadi aşer.. . zatlerden ibaret olup tasdiki memuriyet
leri heyeti umumiyenin tasvibine arzolunmak lâzımgelmiyecektir. 
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Madde 13 — Ü ç sene müddet için tayin olunan azanın 
müddeti memuriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye 
intihab olunacak azanın ilk teceddüdünde kur'a ile ve ondan son
ra kıdem itibarile her sene bir veya ikisi çıkarılarak yerlerine 
aharı intihab ve tayin kılınacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın 
tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 14 Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata tâbi 
olacak ise de ayda bir defa toplanması lâbüddür. Müzakeratın 
muteber olması lâakal nısfından ziyade azanın bizzat huzu
runa menuttur. Meclisi idarenin kararlan hazır bulunan azanın 
ekseriyeti arasile muteber olur. Tesavii ara vukuunda keyfiyeti 
içtima atiye talik edilir ve anda dahi tesavii ara vukubulursa 
mevzuu bahis olan madde reddolunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine 
kaydolunur ve ziri reis ile hazır bilmeclis bulunan aza tarafın
dan imza edilir. Zabtın sureti veya bir fıkrai muhrecesi mute
ber olmak için reis veya vekili tarafından imza olunmak lâzım 
gelir. 

Madde 16 — İdare meclisi azasından her biri Şirketin bir 
hissesine malik olması lâzımgelir. Hissei mezbure Şirketin san
dığına tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zarfında satı-
lamıyacaktır, Bunların üzerine furuhtu caiz olmadığını mübey
yin bir damga vurulacaktır. 

Madde 17 — Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının 
vefatı veya istifası vukuundan veya sair bir sebebden dolayı 
bir veya bir kaç aza yeri münhal kalır ise meclisi idare anların 
yerine muvakkaten aza tayin eyliyecek ve intihabı kat'i gelecek 
heyeti umumiye tarafından icra olunacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis 
ve reis vekili intihab eder ve reisin veya vekilinin gıyabında 
vekâlet etmek üzere azadan birini tayin eyler. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar veya 
muvakkaten gaybubet edenler esnayi müzakeratta kendilerine 
vekâlet etmek üzere azadan birini tayin edebilirler. Şukadar ki 
vekâlet edecek azanın kendi reyinden başka birden ziyade 
reyi olamıyacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare Şirketin umur ve emvalinin ida
resi için iktidarı tammı haizdir ve bundan maada sulh olmak 
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ve hakem tayin etmek salâhiyetine dahi maliktir ve hesabatını 
tanzim ile heyeti umumiyeye arz ve tevzi olunacak temettüün 
miktarını teklif eder meclisi idarenin reisi gerek müddei ve 
gerek müddeaaleyh sıfatile huzuru hakimde bizzat veya bitve-
kâle vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müd
deti muayyene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahud ta
mamen azasından bir veya bir kaç zate ba vekâleti mahsusa 
ihale edeceği misillû mesalihi cariyenin rüyet ve tesviyesi için 
hariçten dahi bir veya birkaç zatı tevkil eyliyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei temet-
tüattan başka mecliste hazır bulunacakları günler için bir ücret 
dahi ahzedeceklerdir. işbu ücretin miktarı heyeti umumiye tara
fından tayin kılınır. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Heyeti umumiye beyanındadır 

Madde 23 — Sureti muntazamada akdi içtima eden heyeti 
umumiye bilcümle hissedaranın vekilidir. 

Madde 24 — Heyeti umumiye her sene nihayetinde kat ' ı 
hesab olunduğu tarihten itibaren mürur edecek altı mah zar
fında meclisi idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti 
adiyede akdi içtima eder. Bundan başka meclisi idare icab 
ettikçe sureti fevkalâdede olarak heyeti umumiyeyi davet 
edebilir. 

Madde 2 5 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten 
lâakal elli bin franklık bir hisseye malik olan bilcümle hisse-
darandan mürekkeb olacaktır. Heyeti umumiyede gerek asale
ten ve gerek vekâleten hazır bulunan hissedaranın her bir 
hisse için bir reyi olacak ve şu kadarki elli reyden ziyade reyi 
olamıyacaktır. 

Madde 2 6 — Davetnameler yevmi içtimadan lâakal bir 
mah evvel yirmi dördüncü maddede beyan edildiği veçhile 
gazetelerle ilân olunacaktır. 

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek 
vekâleten şirket sermayesinin bir rub'una müsavi hisse sneda-
tma malik hissedarlar hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolu-
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nur. Heyeti umumiyede hazır bulunacak hissedaranın mutasarrıf 
oldukları hisselerin salifüzzikir bir rub'a müsavi olup olmadığı 
anlaşılmak üzere hisse senedlerini on gün zarfında meclisi 
idare tarafından irae olunacak mahalle teslim etmeleri davet
namelerde ihtar olunacaktır. 

işbu heyeti umumiyenin def'ai ulâ içtimaında hazır bulunan 
hissedaranın asaleten ve vekâleten hamili oldukları hisse sene-
datının miktarı derecei kifayede olmadığı halde heyeti umumiye 
ikinci defa olarak içtimaa davet edilir. 

İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin 
miktarı ne olur ise olsun birinci içtimada müzakere olunmasına 
karar verilmiş olan hususat hakkında icrayı müzakerat edecekler
dir. V e bu veçhile cereyan eden müzakerat mer'î ve muteber 
olacaktır. Birinci içtima ile ikinci içtima beynindeki müddet on 
beş günden dun ve bir mahtan ziyade olmıyacak ve ikinci 
içtimain davetnameleri yirmi gün evvel icab edenlere gönde
rilecektir. 

Madde 28 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset 
eder. V e reisi mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içle
rinden birini reis vekâletine intihab eylerler. Heyeti umumiyede 
hazır olup en ziyade hisseye malik olanlardan iki hissedar rey 
toplamak hizmetini ifa eder. Heyeti umumiye kâtibi reis ile 
rey toplamağa memur olanlar tarafından tayin olunur. 

Madde 29 — Heyeti umumiyede müzakere olunan hususata 
ekseriyeti ara ile karar verilir. Müzakere olanacak mevaddm 
cetveli meclisi idare tarafından tanzim edilir, işbu cetvele 
dahil olacak mevad meclisi idarenin teklifatı ile heyeti umu
miye azabından olup hamil olduğu hisselerin bedeli şirket ser
mayesinin lâakal nısfına baliğ olan hissedaran tarafından 
yevmi içtimadan lâakal yirmi gün evvel vukubulacak teklifâttan 
ibaret olacakbr. 

işbu cetvele dahil olmıyan hususat heyeti umumiyede 
müzakere olunamaz. 

Madde 3 0 — Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki 
için gerek hissedarandan ve gerek hariçten bir veya müteaddid 
müfettiş tayin eder. 
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Madde 31 — Heyeti umumiye şirketin umur ve mesalihine 
dair her sene meclisi idare tarafından takdim olunan lâyiha 
ile hesabata dair müfettişler tarafından verilen raporu kıraat 
eder. V e bunları ledelmüzakere ya kabul veyahud reddeder. 
V e hisse i temettüü tayin eyler. Tebdili iktiza eden meclisi idare 
azasının yerlerine diğerlerini nasbeder ve şirketin bilcümle 
umur ve hususatı hakkında bilmüzakere kararı kat'î ita ve 
meclisi idarenin icab eylerse iktidarını tevsi eyler. 

Fakat heyeti umumiyede asaleten ve vekâleten şirket ser
mayesinin lâakal sülüsanına müsavi hisseler ashabının ekseriyeti 
arası olmadıkça sermayenin tezyidine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin zaptolunan müzakeratı 
bir defteri mahsusa kayid ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey 
toplamağa memur olanlar ve kâtib tarafından imza edilir. Heyeti 
umumiyenin her içtimaında hazır bulunan hissedaranın esami-
sile ikametgâhını ve her birinin hamil olduğu hisselerin mikta
rını mübeyyin bir cetvel tanzim ile mevcud olanlar tarafından 
imza edilip zabıt defterinin o günkü varakasına rapt ve taleb 
vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Lieclilihticaç ibraz olunacak heyeti umumi
yenin zabıt sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reis 
veya vekili tarafından imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname 
ahkâmına tevfikan verilecek kararların kabulü gaib olan veya 
muhalif reyde bulunun hissedaran için dahi mecburidir. 

BEŞlNCt F A S I L 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri beyanındadır 

Madde 3 5 — Şirketin senei maliyesi kânunusani iptidasın
dan bed ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. Fakat 
birinci senei maliye müstesna olarak şirketin sureti kaf iyede 
teşkili tarihi ile ertesi kânunuevvelin otuz birinci günü beynin
deki müddeti şamil olacaktır. Meclisi idare her sene nihayetinde 
şirketin matlûbat ve düyunatını havi bir defteri umumî tanzim 
ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesabatı heyeti umu
miyenin içtimaından kırk gün evvel müfettişlere irae ve tebliğ 
edecek ve bini içtimaında takdim eyliyecektir. Heyeti umumiye-
y e dahil olmak salâhiyetini haiz olan her hissedar mezkûr def
terleri ve hesabatı mütalea ve muayene edebilir. 
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ALTINCI F A S I L 

Temettüatın sureti taksimi ve resülmale mahsubu akçe 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden ev
velâ bilâ istisna hisselerin cümlesine faiz olarak yüzde beşi 
ve saniyen ihtiyat akçesini teşkil etmek üzere yüzde beşi ifraz 
olunduktan sonra kusurunun yüzde beşi mütesaviyen müdirana 
v e yüzde doksan beşi hissei temettü n amile hissedarana tevzi 
edilir. 

Madde 37 — Heyeti umumiye hisse senedatının her sene 
bir miktarı kur'a keşidesile tedavülden alınmak üzere hasılatı 
safiyeden her sene yüzde bir miktar akçenin ifrazına karar 
verebilir. 

V e şu halde kur'a isabet eden hisse senedatı için kemakân 
hissei temettü verilecek ve fakat faiz ita olunmıyacaktır. 

Madde 38 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı se-
neviyeden müfrez yüzde beş miktardan hasıl olacak ihtiyat ak
çes i masarifi fevkalâde ve gayri melhuzaya karşılık tutulacak 
v e işbu akçenin miktarı şirket sermayesinin üşrüne müsavi bir 
raddeye baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifraz olunmıyacaktır. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde beş faiz 
itasına kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden ik
mal edilebilecektir. 

Madde 40 — Şirketin inkızayı müddetinde bilcümle taah-
hüdatı ifa ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat 
akçes i bilcümle hissedaran beyninde taksim olunacaktır. 

Şirketin temdidi müddeti ve feshi ve kat'ı muamelâtı 

Madde 41 — Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeble 
olur ise olsun heyeti umum iyeyi içtimaa davetle şirketin müd
detinin temdidini veya feshi ile kat ' ı muamelâtını veyahut sair 
ş irket ile birleşmesini teklif edebilir. Şu kadarki temdidi müd
de t ile şirketin sair şirket ile birleşmesi maddeleri hükümeti 
seniyenin ruhsatına mütevakkıf tir. 

beyamndadır 

Y E D İ N C İ F A S I L 

İhtiyat akçesi 

SEKİZİNCİ F A S I L 

T. 1 C. 5 F. 14 
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Madde 42 — Meclisi idare şirket sermayesinin üç rub'u 
zayi olduğu halde şirketin feshine veya devamına karar veril
mek üzere heyeti umumiyeyi davet eder. 

Madde 43 — Şirketin müddeti münkaziye oldukta veya 
müddeti tekmil olmaksızın fesh olundukta içtima eden heyeti 
umumiye şirketin sureti kat ' ı muamelât ve hesabatına karar ve
recek ve kat'ı hesab için bir veya bir kaç memur tayin ede
cektir. Heyeti umumiye şirketin mevcud olduğu zamanlarda 
olduğu gibi kat'ı muamelât esnasında dahi iktidar ve salâhiye
tini istimale devam edecektir. Kat ' ı muhasebe memurları heyeti 
umumiyenin kararı ve hükümeti seniyenin müsaadesile şirketi 
mefsuhanın hukuk ve senedat ve taahhüdatını diğer bir şirkete 
veya ahar bir kimseye devir ve ferağ edebileceklerdir. 

Madde 44 — İşbu faslın havi olduğu maddelerde gösteri
len hususata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumi
yede şirket sermayesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını 
hamil hissedaran hazır olmadıkça cereyan edecek müzakerat 
makbul ve muteber olamaz. 

işbu nizamnamei dahilî Bankı Osmanî Meclisi İdaresi Reisi 
Mösyö Male ve Reisi sani Romatıs ve Kontuvar Diskont Bankası 
Direktörü Vankıroşru imzalarını ve 3^ mart 1885 tarihi havi 
olan fransızcasına mutabıktır. 

Nt: 5 0 — 8 muharrem 1 2 9 3 tarihli barut 
nizamnamesine müzeyyel fıkrai 

nizamiye 
28 zilkade 1301, 6 eylül 1300 

Tababet te kullanılmayıp fşkşıt diğer bir ecza ile iktiraa 
eylediği halde işbu nizamnamede sarahaten memnu olan eczayi 
nariye hükmünü iktisab edecek eczanın dahi birinci maddede 
muharrer eczayi memnua misillû memaliki mahrusaya ithali 
memnudur. Bunlar hafiyen ithal olunur iken tutuldukta on 
beşinci ve on altıncı maddeler mucibince zabt ve müsadere 
olunur. 

traie tarihi: 16 cemaziyelâhir 1302 21 mart 1301 
Barut Nizamnamesi: T. 1. Ci id : 3. S. 477 

«eyli . . Z. „ 4. S. 139 
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Nt: 51 — Rıımclii şarki nizamnamei dahilisinin 
9 numaralı zeylinin 2 0 nci maddesini 

muaddil kanun 

Namı namii Hazreti Padişahiye olarak nizamnamei dahili
nin onuncu ve elli dördüncü maddeleri mucibince işbu bin 
sekiz yüz seksen dört senesi kânunuevvelinin yirminci günü 
meclisi umumiden bittezekkür kabul olunup ledelarz mer'iyeti 
hakkında iradei seniyei hazreti şehriyari müteallik ve şerefsudur 
buyrulan işbu kanun hükmünün valisi bulunduğum Rumelii 
Şarkî Vilâyetinde mer'iyülicra tutulmasını ilân ederim. 

Maddei münferide — Nizamnamei dahilî dokuzuncu numa
ralı zeylinin yirminci maddesi ahkâmı berveçhi zir tadil ve tebdil 
olunur: 

Beher koyundan senede bir defa altın akçe olarak dörder 
kuruş resmi maktu ahzolunur. 

irade i ar İh t: 22 Cemaziyelâhır 1302, 27 mart 1301 

Na: 5 2 — Müşiranı askerinin ailelerine verilecek 
maaşların derecatına dair nizamname 

23 cemaziyelâhır 1302, 28 mart hOl 

Madde 1 — Her hangi cihetten olursa olsun aldıkları maaş
ların mecmuundan şehrî yüzde beş tevkifat icra olunmak üzere 
rütbei müşiriyi haiz ümerayı askeriye ailelerinin askerî tekaüd 
sandığından hakkı istifadeleri temin olunmuştur. 

Sıfatı askeriyelerine halel gelmiyerek hidemah mülkiyede 
bulunan müşiranın maaşı askerileri bulunacakları mülkiye me
muriyetinin maaşı nizamisine muadil değilse maaşı askerî ile 
maaşı mülkî beynindeki farkı dahi alacaklarından ol farkın yüz
de beşi dahi askerî tekaüd sandığına aiddir. 

Madde 2 — Müşiran ailelerinin tekaüd sandığından istifa
deleri mukabilinde şimdiye kadar aldıkları maaş nisbetinde ge
rek yüzde iki ve gerek yüzde beş hesabile askerî tekaüd san
dığına akçe terk etmemişler ise maaşlarından ita etmeleri lâzım 
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gelen aidat bilhesab her kaç kuruşa baliğ olursa kamilen istifa 
edilinciye kadar kendilerine tahsis edilecek maaşlardan sandı
ğın aidatı daimesi olan yüzde beşten t aşka muvakkaten yüzde 
on hesabile tevkifat icra olunacaktır. Kendilerinin hini haya
tında mecmuu aidat bu suretle kamilen istifa edilmemiş bulunur 
ise aileleri maaşından dahi yüzde on hesabile tevkifat icra olu
narak aidatı müterakime kamilen istifa kılınacaktır. 

Madde 3 — Müddeti hizmeti haddi tekaüde baliğ olsun 
olmasın eceli mevudıle vefat eden müşiranın eytamı üç nefer ve 
daha ziyade ise üç bin yedi yüz elli ve şehiden veya hizmeti 
memureden müteessiren vefat eden müşiran ailesine kezalik üç 
nefer ve daha ziyade ise beş bin altı yüz yirmi beş kuruş 
maaş tahsis ve ita olunur eğer müteveffanın yetimi bir nefer 
ise bu maaşın beş yüz kuruş tam ve andan yukarısının nısfı 
ve iki ise beş yüz kuruş tam ve andan yukarısının üç rub'u 
tahsis kılınır. 

Madde 4 — Eytamın teaddüdüne mebni üçüncü madde mu
cibince haddi gayet olarak tahsis ve beyinlerinde seviyen tak
sim kılınmış olan aile maaşlarından iki yetim ka lmaya kadar 
maaştan sakıt olan ve vefat edenlerin hissesi diğerlerine tak
sim olunur, tki yetim kaldığı halde mecmu maaşın beş yüz 
kuruşu tam ve üst tarafının üç rub'u anlara tahsis olunarak bir 
rub'u sandığa kalacağı gibi bir yetim kaldığı halde dahi mec
mu maaşın beş yüz kuruşile fazlasının nısfı ana tahsis olunarak 
nısfı diğeri sandığa kalacaktır. 

Madde 5 — Eytamı müstehakkı maaş olanların bir zevcesi 
veya müteaddid zevcelerinin cümlesi bir yetim hükmünde oldu
ğu gibi valde ve ceddenin ikisi de bir yetim hükmündedir. Zev
cenin teaddüdü halinde hissesi zevcat beyninde mütesaviyen 
taksim olunacağı gibi validenin hissesi cedde ile beyinlerinde 
seviyen taksim edilir ve müteveffanın eytamı olmayıpta yalnız 
zevcesi veya validesi veyahut ceddesi bulunur ise anlar birer 
yetim hükmünde müstahakkı maaş olur. ve müteaddid zevceler
den maaşı sakıt veya fevt olanların taksimi mezkûrdan isabet 
eden hisseleri diğerlerinin maaşına zam olunur vefat eden valde 
ve cedde hakkında dahi olveçhile muamele edilir. Mutallâkalar 
maaştan mahrum olduğu gibi müteveffanın sair akaribi dahi 
maaşa nail olamaz. 
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Madde 6 — Müşiranın eytam ve eramilinin tayini istihkakına 
dair işbu nizamnamede tayin olunmıyan ahkâm asker! tekaüd 
kanununa tabidir. 

Madde 7 — Velileri işbu nizamnamenin neşrinden mukad
dem vefat edip de kendilerine henüz maaş tahsis olunmıyan 
müşiran ailesine ikinci maddede beyan olunan sandık aidatı 
istihsal olunmak şartile işbu nizamname hükmüne tevfikan maaş 
tahsis olunacaktır. Fakat o misillûlardan ba iradei seniye ev
velce maaşa nail olanların bu nizam mucibince maaş talebine 
hakları olamayıp aldıkları maaşların şeraiti tahsisiyesi kema-
kân bakidir. 

Madde 8 — Makamı ser askerî işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

İradei tarihi: 6 receb 1302, 9 nisan 1301 

JVfe: 5 3 — Rıımelii Şarki Vilâyetinde mülke tahvil 
olunacak emlâk ve arazii mevkııfe 

hakkında kanun 

Namı namii hazreti padışahiye olarak nizamnamei dahilinin 
onuncu ve elli dördüncü maddeleri mucibince mülke tahvil 
olunacak emlâk ve arazii mevkufeye dair bittanzim bin sekizyüz 
seksen iki senesi kânunuevvelinin on birinci günü Meclisi 
Umumii Vilâyetten kabul olunup ledelarz mer'iyeti hakkında 
İradei seniyei Hazreti Padişahi şerefmüteallik buyurulan işbu ka
nun hükmünün Valisi bulunduğum Rumelii Şarkî Vilâyetinde 
mer'iyülicra tutulmasını ilân eylerim. 

F A S L I E V V E L 

Ahkâmı umumiye beyamndadır. 

Madde 1 — Kâffei arazi ve emlâki gayri menkulei mev-
kufe her hangi sınıftan olur ise olsun işbu kanunnamede mün-
deriç muamelâtı resmiye badelicra şimdiki sahihlerinin veya 
sahibi vekillerinin elinde sırf mülke tahvil kılınacaktır. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



214 

Madde 2 — Arazi ve sair emlâki gayri menkulei mevku-
feye dair müteamil olan kâffei hukuku vakfiyei ve zeame keen
lemyekün hükmünde kalacaktır. 

F A S L I S ANİ 

Cemaatı diniye veyahut tesisatı mezhebiye ile mekâtib 
ve hayrat tarafından doğrudan doğru tasarruf olunan 

emlâki gayri menkule hakkındadır. 

Madde 3 — Cemaatı diniye veyahut tesisatı mezhebiye 
ile mekâtib ve hayrat tarafından tasarruf olunan kâffei arazi 
ve sair emlâki gayri menkulei mevkufe kemakân cemaat ve 
tesisatı mezkûrenin malı olacaktır. 

Madde 4 — Cemaat ve tesisatı mezkûreden her biri işbu 
kanunnamenin neşir ve ilânı tarihinden itibaren iki sene müd
det zarfında bu misillû mevcud olan emlâki gayri menkule için 
lâzımgelen tapu senedatını hamil bulunacaktır. 

Madde 5 — Zikrolunan emlâki gayri menkule ne ferağ ve 
nede istiğlâl olunamaz meğerki emri ferağın icrası cemaatın 
menafiini mucib olacağı gereği gibi tahakkuk eylemiş ola. 

Madde 6 — İcareteynli emlâki gayri menkulenin varidatı 
aid olduğu tesisat ve cemaatın sabit olan deyinine mukabil san
cak mahkemeleri vasıtasile haciz edilebilir. 

Madde 7 — Cemaatı diniye veyahut tesisatı mezhebiye 
ile mekâtib ve hayratın dayinleri matlûblarını temin için zikro
lunan icareteynli emlâki gayrimenkuleyi dahi bizzat haczedebi
lirler isede işbu muamelenin haczin tarihi vukuuna değin mat-
lûbatı sabitenin varidatı emlâkten doğrudan doğruya dayinlere 
tesviye ettirilmesine şümulü olabilip bunlara başka mahkeme 
nezdinde diğer bir gûna muameleyi mucib olmıyacaknr. 

Madde 8 — İcrayı ayin veyahut maarif ve hayrata veya 
memurini ruhaniyenin kadimen ikametine mahsus olan emlâk 
k a f a n icareteynli emlâki gayrimenkuleden madud olamaz. 

F A S L I S A L l S 

Cemaatı diniye veyahut tesisatı mezhebiye ile mekâtib ve 
hayrat tarafından doğrudan doğru tasarruf 

olunmayıp yalnız anlara mensub olan 
emlâki gayrimenkule hakkındadır 

Madde 9 — Cemaatı diniye veyahut tesisatı mezhebiye 
ile mekâtib ve hayrat tarafından doğrudan doğru tasarruf 
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olunmayıp yalnız bunlara mensub olan kâffei arazi ve emlâki 
gayrimenkule şimdiki sahiblerinin veya sahibi vekillerinin mül
kü sarihi olacak ve fakat emlâki mezkûre için mensub bulun
duğu cemaatı diniye veyahut tesisatı mezhebiye ile mekâtib ve 
hayrata işbu kanunu vilâyet hükmünce tazminatı lâzıme ifa olu
nacaktır. 

Madde 10 — Emlâki mezkûrenin sırf mülke tahviline hak
ları olanların ita edecekleri tazminat berveçhizir başlıca iki 
kısma taksim olunur. 

1 - Arazi ve ebniyesi bir veyahut daha ziyade vakfa men
sub ebniyeler veyahut üzerine ebniye inşası kabil olan emlâki 
gayrimenkulei mevkufe, 

2 - Mezru ve gayri mezru olsun ve her ne gûna hububat 
zer ' ine kabiliyeti bulunur ise bulunsun her nevi tarla ve bağ 
ve sebze ve meyve bahçeleri ve çayır ve koru ile hususî kışlak 
ve yaylak ve otlâkiye ve sair misillû arazii mevkufe. 

(O 
Birinci kısım emlâki gayrimenkulei mevkufe tazminatı 

beyanındadır 

Madde 11 — Birinci kısma dahil bulunan her bir emlâki 
mevkufe yani arzı ve binası vakfolan ebniyeli veyahut üzerine 
ebniye inşası kabil olanlar için zirde muharrer olduğu veçhile 
eyalet mal sandığı vasıtasile ashabı hukuka tazminat ifa kılına
caktır . 

A - Senevî icare veyahut mukataa verir her bir mülkün 
kaydi vakfiyetten çıkarılması için verilecek tazminatın resül-
mali senevisi yüzde on olup işbu resülmal olan tazminatı sene-
viyenin on misli defaten tesviye kılınacaktır. 

B - Mahlûliyetten tahlis olunan emlâk için on misli defaten 
verilecek tazminatın resülmali her bir mülkün kıymeti hazırası 
nisbetine göre yüzde iki buçuktur. 

C - Ferağ veyahut rehin ve intikalâtı irsiye için canibi ev
kaftan ahz olunagelen aidata on misline müsavi defaten veri
l ecek tazminatın senevî resülmali emlâki mezkûreden her biri
sinin kıymeti hazırai nisbiyesine göre yüzde ikidir. 
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Madde 12 — Yukarıki (a) fıkrasında icare veyahut muka-
taadan ve (b) fıkrasında da mahlûliyetten çıkarılacağı gösterilen 
birinci kısım emlâkin tazminatı şimdiki sahibi meşruları tara
fından eyalât mal sandığı vasıtasile tediye kılınacaktır. 

Madde 13 — (C) fıkrasında dahi hakkı intikalâttan dolayı 
itası gösterilen tazminatı lâzıme eyalet malsandığı tarafından 
tesviye kılınacaktır. 

Madde 14 — Sebka t eden on birinci madde ahkâmınca ce
maatı diniye veyahut tesisatı mezhebiye ile mekâtib ve hayra
ta verilecek tazminatın yekûnu yüz adedile taksimi kabil ola
cak surette tayin olunacaktır. 

Birinci kısımdan madud bulunan emlâki gayri menkuleye 
verilecek bedeli tazminatın mecmuu yüz kuruş altın akçeden 
dun bulunur ise yüz kuruş altın akçe ve şayet yüz kuruştan 
yukarı ve ikiyüz kuruştan aşağı bulunur ise o halde yüzden 
yukarı yüzelli kuruşa kadar olanları alelûmum yüz kuruş altın 
akçe itibar olunacağı gibi yüz elliden yukarı ikiyüz kuruşa ka
dar olanlar dahi ikiyüz kuruş altın akçe hesab olunacak 
ve ilerisi için de müteselsilen bu gûna icra olunacaktır. 

(2) 

Arazii mevkufe tazminatı bey anındadır. 

Madde 15 — Cemaatı diniye ve yahut tesisatı mezhebiye 
ile mekâtib ve hayrat tarafından doğrudan doğruya tasarruf 
olunmayıp fakat anlara mensub bulunan arazii mevkufe için 
verilecek tazminat berveçhizir üç nevidir: 

1 Rumelii Şarkî Vilâyeti idarei muhtaresinin hini teşkiline 
değin aşan Hükümete verilmeyip evkaf mütevellilerine ita 
oluna gelen arazii mevkufe, 

2 Vakfa cemaatı diniye veyahut tesisatı mezhebiye ile mekâtib 
ve hayrata mensub olup senevî bir meblâğı muayyen muka-
taai zemin vere gelen arazii mevkufe, 

3 Aşarı doğrudan doğruya hükümeti seniyeye aid olan arazii 
mevkufe. 

Madde 16 — Sırf mülke tahvil olunacak arazii mevkufe 
tazminatının birinci nevi zirde gösterilenlerden ibarettir. 
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A - Mütevellilere tediye oluna gelen aşarı vakfiyenin bin 
sekiz yüz yetmiş üç ve yetmiş dört ve yetmiş beş ve yetmiş 
dokuz ve seksen senei milâdiyeleri zarfında husule getirdiği 
varidat esas tutulup bir hesab ve mikyası mutavassıt ad ve" 
itibarile işbu sinini muhammesenin varidatı mecmuasından her 
bir mütevelliye mahsus olan aidatı safiyenin beşe taksimile 
senevisine isabet edecek yekûn varidat her neye baliğ olur 
ise olmiktar bedeli tazminat tahsis olunacak ve işbu tazminat 
yüzde on resülmale kalb ve tahvil ile salifüzzikir varidatı safi
yenin on misli resülmal olarak tesviye kılınacaktır. 

B - Emlâki mevkufe mutasarrıflarından vefatı vukubulanlar 
içlerinde kanunun tayin eylediği batında bir gûna varisi bulun-
mıyanların mahlûle kalan ve ferağ ve rehin ve intikalâtı irsiye 
ile hukuku tevliyet için evkafa müteallik olup mütevellilere tediye 
oluna gelen bilcümle arazii mevkufei metruke aidatının tazmi
natı kıymeti hazırasına nisbetle yüzde bir buçuk resü'mal 
hesab olunup defaten tesviye kılınacaktır. 

Madde 17 — İşbu tazminatın mecmuu eyalet mal sandığı 
tarafından tesviye kılınacaktır. 

Madde 18 — İkinci neviden madud olup senevi bir meblâğı 
muayyen mukataa verir olan arazii mevkufenin s;ıf mülke 
tahvili halindeki tazminat zirde gösterilen mik t ı rda ı ibarettir. 

(A) Mukataa namile senevi icare verir olanların vakifyet'en 
çıkarılması halindeki tazminatın senevî tediye olunan meblağın 
on misli defaten tesviye edilmek şartile resülmali yüzde ondur. 

(B) Ferağ ve rehin ve intikalâtı irsiye ile hukuku mahlû-
liyete müteallik buyrulan nev'a aid olan arazii mevkufeden 
vakfa aid tazminatın kıymeti hazırası üzerine defaten tediye 
edilmek şartile resülmali yüzde bir buçuktur. 

Madde 19 — On sekizinci maddenin (A)'fıkrasında göste
rilen emlâk tan mukataa verir olan bir mülkün kaydi mukataat-
tan tahlisi için tazminatı Jâzıme vilâyet mal sandığı vasıtasile 
şimdiki sahibi meşruları tarafından tesviye olunur. V e yine 
maddei mezkûrenin ( B ) fıkrasında gösterilen hakkı intikalât 
tazminatı dahi vilâyet mal sandığından verilecektir. 

Madde 20 — Üçüncü neviden olup aşarı doğrudan doğru 
hükümeti seniyeye ita oluna gelen ve sırf mülke tahvil oluna
cak olan arazii mevkufe tazminatı evkafa aid ferağ ve intikaiâü 
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irsiye ile mahlûlattan ibaret olup işbu tazminatın defaten tesviye 
olunacak resülmali dahi arazii mevkufenin kıymeti hazırası 
nisbetinde yüzde bir buçuktur. 

Madde 21 — işbu tazminatın mecmuu eyalet mal sandı
ğından verilecektir. 

Madde 22 — Cemaatı diniye veyahut tesisatı mezhebiye 
ile mekâtib ve hayrata mensub olup sırf mülke tahvil olunacak 
emlâki gayri menkule için işbu kanunun on birinci ve on altıncı 
ve on sekizinci madde ve yirminci maddeleri ve emlâki mev
kufenin aksam ve envai mucibince verilecek tazminattan maada 
vilâyetin teşkilinden sonra ne kadar müddet mürur eder ise 
cemaat veyahut tesisatı mezkûreye başkaca olarak tazminat 
ita kılınacaktır. 

Madde 23 — İşbu tazminat emlâkin nevi ve kısmına nis-
betle ashabı hukuka verilmesi lâzımgelen kusurlu resülmal 
tazminatından ve beher sene için onda bir hisseden ibaret olacak 
ve işbu ayrıca tazminat güzeran eden her bir sene için atide 
zikrolunanlara karşılık tutulacaktır. 

(1) Birinci kısımdan madud olan emlâki gayri menkulei 
mevkufe için 

A - İcare ve mukataa için senevi ita olunacak mebaliğe. 
B - Mahlûl vukuunda tahmini adi ile mülkün kıymeti hazı

rası üzerine binde iki buçuktan mülke tahvil olunacak mahlûli-
nin tazminatı seneviyesine. 

T - Ferağ veyahut rehin veya tevarüs suretile hakkı intika-
lâttan dolayı mülkün kıymeti üzerine binde ikiden tazminatı 
seneviyesine. 

(2) /kinci kısımdan madud olan arazii mevkufe için 

A - Birinci nevi arazii mevkufeden dolayı mütevellilere 
tediye olunmuş olan üşür için on altıncı madde mucibince 
hesab olunan tazminatı seneviye. 

B - İkinci neviden madud olan arazii mekufeden mukataa 
için senevî tediye kılınacak mebaliğe. 

T - Ferağ veyahut rehin veya tevarüs suretile hakkı intika-
lâttan ve mahlûlinin mülke tahvilinden dolayı her üç nevi 
emlâki mevkufenin kıymeti üzerine binde bir buçuk tazminatı 
seneviyesine. 
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V e birde işbu yirmi üçüncü maddede beyan olunduğu üzere 
vilâyetin teşkilinden beri güzeran eden seneler için ayrıca 
verilecek tazminat birinci kısım emlâki mevkufenin tazminatı 
umumiyesi hakkında işbu kanunun on ikinci ve on üçüncü ve 
ikinci kısım emlâki mevkufeye dair yine kanunu mezkûrun on 
yedinci ve on dokuzuncu ve yirminci maddeleri ahkâmınca 
ashabı hukuka tediye kılınmış olan mebaliğin tenzil ve taklilile 
tesviye kılınacaktır. 

Madde 24 — Bundan maada aşarı Hükümet tarafından 
tahsil olunan ve fakat evkafın| imar ve ihyası zımnında Maliye 
Hazinei celilesi canibinden mensub oldukları evkafa senevî bir 
meblâğı muayyen tediye kılınan üçüncü neviden madud arazii 
mazbuta tazminati için badema kâffei tediyattan vareste 
olmak üzere bir defalık olarak eyalet malsandığı tarafından 
maktuan otuz bin liradan ibaret bir meblâğ tediye kılınacaktır. 

F A S L I R A B İ 

Emlâki gayri menkulei mevkufenin tahriri bey anındadır 

Madde 25 — Maliye idaresi kararile her bir sancakta ma
hallî meclisi kebiri azası meyanından tefrik olunmuş biri hiris-
tiyan ve diğeri islâm iki nefer azadan mürekkeb olmak ve 
mahallî maliye idaresinden bir memurun riyaseti tahtında bu
lunmak üzere birer komisyon teşkil olunacak ve bu komisyon 
sancak dahilinde bulunan kâffei emlâki mevkufenin icrayi tah
riri vazifesile mükellef bulunacaktır. 

Madde 26 — Komisyon işe mübaşert etmezden akalli bir 
ay evvel tahrir muamelesine bed edeceğini ilânnamei mah
susla tamimen neşir ile beraber mezkûr ilânnamelerin her bir 
cemaatın idarei merkeziyesi kapılarına ve memerri nas olan 
mahallere talikile keyfiyeti ilân eyliyeceği misillû işe mübaşe
retten lâakal üç gün evvel dahi emri tahrire hangi cemaattan 
bed edilecekse sırasile ol cemaata ilân edecektir. İşbu ilânı 
ahir cemaat tarafından münadi vasıtasile ve umuma malûmat 
verilmek suretile icra ettirilir. 

Madde 27 — Zikroiunan ilânat üzerine alâkadar olanlar 
menafii şahsiyelerini vikaye için esnayi tahrirde hazır bulun
mağa mecburdurlar. Bu misillû ilânattan sonra hazır bulunma-
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yanların kendilerine müteallik bulunan ve canibi komisyondan 
tahriri icra olunan emlâki gayri menkuleleri hakkında 
bir gûna itiraza ve komisyon aleyhinde de şikâyete hakları 
olamayıp yalnız komisyonun verdiği karar aleyhinde deavii 
idare mahkemesine istinafı dava etmeğe salâhiyetleri buluna
caktır. 

Madde 28 — Evkafı hümayun Nezareti celilesi canibinden 
idare olunagelen evkafın hukuk ve menafimi temin için idarei 
vilâyetin taleb ve teklifi üzerine Nezareti Müşarileyha tara
fından her bir sancağa birer vekil tayin edilebilir. Bundan 
dolayı yirmi altıncı maddede gösterilen ilânı umumî vesaiti 
lâzıme ile Nezareti Müşarileyhaya tebliğ kılınacaktır. 

Madde 29 — Her bir komisyon emlâki gayri menkulei 
mevkufenin tahriri için her biri üçer nüshadan ibaret olmak 
üzere dörder aded defter tutacak ve bu defatirden bir kıt 'ası 
birinci ve üç kıt'ası dahi her üç nevi ikinci kısım emlâki mev-
kufeye dair olacaktır. 

Madde 30 — Birinci kısım emlâki gayri menkulei mevkufe-
nintahririne mahsus olan defatir işbu kanunnameye merbut (1) 
işaretli tarife mucibince tertib olunacaktır. 

Defatiri mezkûrenin hanei mahsuslarına birinci kısımdan 
madud olan emlâki mevkufe sırasile ve ayrıca tahrir ve imlâ 
kılınacaktır. 

1 Her bir mülkün sıra numarası 
2 Emlâkin nevile numarası ve sokak mahallesinin isimleri 
3 Sahibinin veya ashabının isim ve şöhretleri 
4 Hangi vakfa mensub bulunduğu ve birden ziyade vakfa 

mensub ise her bir vakfa aid hususun miktarı 
5 tcare ve mukataai seneviyesinin miktarı 
6 Emlâkin miktarı kıymeti hazırası 
7 İcare ve mukataa için resülmale kalb ve tahvil olunan taz

minatın miktarı 
8 Mahlûliyet için emlâkin kıymeti hazırası üzerine yüzde iki 

buçuktan resülmale tahvil kılınan tazminatın miktarı 
9 Hakkı intikalât için emlâkin kıymeti hazırası üzerine yüzde 

iki hesabile resülmale tahvil olunan miktarı tazminat 
10 Resülmal olan mecmu tazminatın yekûnu 
11 Güzeran eden seneler için yirmi üçüncü maddenin birinci 

fıkrası mucibince hesab olunan ayrıca tazminat 
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12 Sebka t eden seneler için ayrıca olan tazminata mukabil 
tediye olunan mebaliğ 

13 Mürur eden müddet için ayrıma verilen tazminatın baki
yesi. 

14 Tediye olunacak tazminat için tayin olunan küsurdan ari 
mebaliğ. 

15 Tayin olunan tazminattan eyalet mal sandığı tarafından 
tesviye kılınacak küsurdan ari hissei tazminat. 

16 Tayin olunan tazminattan emlâk sahiblerinin tediye eyli-
yecekleri kabili taksim miktarı tazminat. 

17 Her bir emlâk sahibinin faiz ve iptali tazminattan dolayı 
on dokuz senelik bir müddet için eyalet mal sandığına 
senevi ifaya müteahhid olduğu meblâğı defaten tesviye 
etmediği halde müteahhid olduğu miktarı tazminat üzerine 
yüzde on ikişer hesab olunacak yani verilecek tazminat 
bin kuruş ise sahibi mülk tarafından faiz ve iptali tazminat 
için yüz yirmi kuruş tesviye kılınacaktır. 

Yukarıda gösterilen hanelerden maada her bir cetvelin 
nihayetinde daha üçer hane küşad olunacak ve bunlar rehin-
nameler numaraları ve merhun olan emlâkin tahriri umumisi 
numarası ile mülâhazatın kayid ve terkimine mahsus buluna
caktır. 

Bu hanelerden birincisine her bir mülk için verilecek rehin-
namelerin numaralan idarei maliye tarafından tahrir ve işaret 
olunacak ve ikincisine kezalik idarei maliye tarafından rehinna-
melerin teminatı için rehin bulunan emlâkin defteri umumisi 
numarası vaz kılınacak ve üçüncüsüne dahi mezkûr emlâktan 
bazılarına hakkı tasarruf kesbetmiş yeni sahiblerinin isim ve 
şöhretleri veyahut tazminatın mecmuu tesviye olunduğu halde 
emlâkin vakfiyetten çıkanldığı muamelesi sancak mahkemesi 
tarafından işaret olunacaktır. 

Madde 31 — İkinci kısımdan madud arazii mevkutenin 
tahririne mahsus olan defatir işbu kanunnameye merbut ( b ) 
ve ( t ) ve ( s ) işaretli tarifeler mucibince tertib olunacak ve 
bu defatirde arazii mevkufe cemaat becemaat tahrir olunup 
defatiri mezkûrenin yukarıki hanelerine sıra numarası ve cema
atin ismile hangi kazadan bulunduğu yazılacak ve altındaki 
hanei mahsuslarına dahi her bir cins ayrıca kayid ve terkim 
kılınacaktır. 
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(B) Birinci nevi araziye dairdir 

1 Arazının hangi vakfa mensub bulunduğu. 
2 Doğrudan doğru mütevellilere üşür vere gelmiş olan ara

zinin miktarı dönumatı 
3 Kâffei arazı aşarından mütevellilerin aidatı zatıyesı. 
4 Birinci kısım kâffei arazinin kıymeti hazırası 
5 Hasılatı uşrıyeden mütevelliye tesviye kılınan varidatı safiye 

için resülmale kalb ve tahvil olunan tazminat. 
6 Hakkı intıkalâttan dolayı olan aidat için yüzde bir buçuktan 

resülmale tahvil olunan tazminatın miktarı 
7 Resülmale tahvil olunan tazminatın yekûnu. 
8 Güzeran eden seneler için yirmi üçüncü maddenin ikinci 

numaralı (A) ve (B) fıkralarına göre hesab olunan ayrıca 
tazminat. 

9 Mürur eden seneler için ayrıca olan tazminata mukabil 
tesviye kılınan mebalığ miktarı 

10 Mürur eden seneler için ayrıca olan tazminattan bakı kalan 
mebalığin miktarı. 

11 Küsurdan ari olarak tediye olunacak tazminatın mecmuu. 

(T) İkinci nevi arazii mevkuf ey e dairdir 

1 Hangi vakfa mensub bulunduğu 
2 Arazi sahibinin veya sahihlerinin ısım ve şöhretleri 
3 Aarazıı mevkutenin ıstıdad ve kabiliyeti arzıyesı. 
4 Vüsati sathıyesı yanı miktarı dönümü. 
5 Senevi tesviye kılınan mukataai zemin. 
6 Yüz kuruştan aşağı bulunan ve sahihleri tarafından defaten 

tesviye kıl ınacakf olan mukataai zemin için resülmale tahvil 
olunan tazminat. 

7 Arazının kıymeti hazırası yekûnu. 
8 Hakkı ıntikalâttan dolayı emlâkin kıymeti hazırasına nıs-

betle yüzde bir buçuktan resülmale kalb ve tahvil olunan 
tazminatın yekûnu. 

9 Güzeran eden seneler için yirmi üçüncü maddenin ikinci 
numaralı (B) ve (T) fıkralarında hesab olunan ayrıca 
tazminat 

10 Geçen seneler için ayrıca olan tazminata mukabil tesviye 
olunan mebaliğin miktarı. 
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11 Güzeran eden seneler için ayrıca olan tazminattan müte
baki kalan. 

12 Kabili taksim tazminatın mecmuu. 
13 İkinci nevi arazi sahihlerinden her birinin eyalet mal sandı

ğına senevi tesviye e temeğe müteahhid bulunduğu faiz ve' 
iptali tazminat eğer yüz kuruş altın akçeden akal olmaz ve 
defaten tesviye kılınmaz ise tazminatı mezkûrenin on dokuz 
sene müddet zarfında tesviye olunacak mikdarı yekûne 
göre senevi yüzde on iki nisbetine iblâğ olunacak mebaliğ. 

14 Eyalet mal sandığı tarafından tesviye olunacak mebaliğin 
mikdarı. 

(S) Üçüncü nevi arazii mevkufeye dairdir 

1 Hangi vakfa mensub bulunduğu. 
2 Üçüncü nevi arazinin kâffei miktar dönümatı, 
3 Mezkûr üçüncü neviden olan kâffei arazinin kıymeti hazırası, 
4 Hakkı intikalâttan dolayı arazinin kıymeti hazırası üzerine 

yüzde bir buçuktan resülmale tahvil olunan tazminatın 
miktarı, 

5 Geçen seneler için yirmi üçüncü maddenin ikinci numara
sının (a) ve (t) fıkralarında hesab olunan ayrıca tazminat, 

6 Ayrıca olan tazminata mukabil tesviye kılınan mebaliğin 
miktarı, 

7 Ayrıca olan tazminattan baki kalan, 
8 Tediye olunacak küsurdan ari tazminat yekûnu. 

Bu babda tutulacak defterlerin balâda gösterilen hanelerin
den maada birincisi rehinnameler numaralarına ve ikincisi lie-
clittemin arazisi merhun bulunan cemaatın defteri umumisine 
dair iki ki mülâhazat hanesile her maan bir tarifenin kenarında daha 
üç hane mevcud bulunacaktır. Bunlardan birincisine cemaatın 
mevcud olan kâffei arazii mevkufesi tazminatı için toptan veri
lecek olan rehinnamelerin numaraları idarei maliye tarafından 
tahrir ve işaret olunacak ve ikincisine kezalik idarei maliye 
canibinden tazminat hakkında verilen rehinnamelerin teminatı 
için arazisi rehin tahtında bulunan cemaatın defteri umumisi 
numarası vaz kılınacak ve üçüncü mülâhazat hanesine dahi 
ikinci nevi emlâktan bazılarına kesbi tasarruf etmiş yeni sahih
lerinin isim ve şöhretleri veyahut tazminatın mecmuu tesviye 
olunduğu halde emlâkin vakfiyetten çıkarıldığı muamelesi icra 
kılınacaktır. 
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Madde 32 — Komisyon alâkadar olanların iiadatını istima 
etmedikçe tazminat tayinine müteallik hiç bir karar ittihaz ede-
miyecek ve fakat nizamı dairesinde icra olunan ilân üzerine 
tarafeynden birisi hazır bulunmadığı halde ademi huzuru pro
tokole dere edildikten ve nahiye müdürü tarafından dahi imza 
olunduktan sonra komisyon ekseriyeti ara ile tazminatı lâzeme-
yi tayin edecektir. 

Madde 33 — Alâkadar olanlardan her birinin sancak dahi
linde bulunan emlâki mevkufesinin tahriri hitam bulduğu ma
hallî gazeteleri vasıtasile neşir ve ilân olunduğu günden itiba
ren otuz güne değin komisyonun kararı aleyhinde deavii idare 
mahkemesine istinafı dava etmeğe salâhiyeti olabileceği gibi 
ilânı mezkûrdan evvel dahi istinaf etmeğe hakkı olacaktır. 

Madde 34 — Birinci kısım ile ikinci kısmın ikinci nevinden 
bulunan kâffei emlâki gayri menkulei mevkufe sahihleri müte
ahhid bulundukları tazminatı defaten tesviye etmek arzusunda 
bulundukları halde altmış bir gün zarfında keyfiyeti tahriren 
komisyona beyan etmeğe mecburdurlar. Müddeti mezkâre tah
rir komisyonu tarafından işlerin rehini hitam olup muamelâtın 
kapatılacağı ilân ve ashabı emlâke bu misillû teklifatın icra 
kılındığı günden itibar olunacaktır. Zikroiunan müddet zarfında 
bu yolda beyan arzu etmiyen ashabı emlâk artık tesviyeye 
müteahhid bulundukları tazminatı senevî yüzde on iki iptalile 
on dokuz sene zarfında tedricen ifa etmeğe talib bulunmuş 
addolunacaktır ve bununla beraber iptal olunmayıp kalmış 
olan tazminat rehinnamelerin itasından sonra dahi zirde mu
harrer tarife mucibince tesviye edilebilecektir. 

• « M i m kuruş 

BirtnCİ »enede her bir yüz kuruş altın akçe için 4 2 1 1 0 

İkinci . „ 26 108 
Üçüncü , , 8 8 105 
Dördüncü „ „ 27 103 
Beşinci . . , 40 100 
Altıncı . . 2 5 97 
Yedinci „ . 77 9 3 
Sekizinci . , 94 8 9 
Dokuzuncu . . 73 8 5 
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»«nlim kunı> 

OnUIÎCU Senede har bir yüz kuruş altın akçe için 11 81 
On birinci „ „ 2 76 
On ikinci , „ 42 7 0 
On üçüncü „ „ 27 64 
On dördüncü- „ „ „ 4 9 57 
On beşinci „ „ 4 50 
On altıncı „ „ 84 41 
On yedinci „ „ „ 83 32 
On sekizinci „ . 91 22 
On dokuzuncu „ . „ „ — 12 
Mülâhazat: 

Rehinnamelerin itası zımnında vukubulacak masarife karşı
lık resülmal tazminatın iptali için beher yüz kuruşta otuz sekiz 
santim zam ve ilâve olunmuştur bu halde salifüzzikir tarife 
mucibince herbir sahibi mülk tazminatın iptalinde müteahhid 
bulunduğu tazminatın beher yüz kuruşu için otuz sekizer santim 
maa ziyade tesviye edecektir. 

Madde 35 — Yukarıki maddede zikri sebkat eden altmış 
bir gün müddet mürur ettiği halde komisyona müteahhid bu
lundukları tazminatı defaten tesviye edeceklerine dair müraca
atları vukubulan ashabı emlâkin defterini tanzim edip bu def
terden birer nüshasını üçer kıt'adan ibaret olan her bir tahrir 
defterine rapt ve ilâve edecektir. 

Madde 36 — Bu suretle tahrir muamelesi hitam bulduktan 
sonra komisyon her dört defterin üçer kıt'asını imza ve anlar
dan her birisinin kaçar sayıfadan ibaret olduğunu tadad ve 
tahrir edecek ve mezkûr dört defterden birer nüshasını Sancak 
Mahkemesi hukuk şubesine ve diğer iki nüshasını dahi idarei 
maliyeye gönderecek ve idarei mezkûre canibinden rehinname
lerin ve defteri umumide olan emlâkin numaralan tahrir ve 
işaret olunduktan sonra bir kıt 'ası Sancak Maliye Memuruna 
irsal kılınacaktır. 

B A B I HAMİŞ 

Mülke tahvil olunan ferağ ve rehin ve intikalâtı 
irsiyeye dairdir 

Madde 37 — Tazminat itasına müteahhid bulunan emlâki 
gayrimenkulenin ferağan ve rehinen veyahut irsen intikali Iâ-

T. I C. 5 F. 15 
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zımgeldiği halde bayii iptida bir arzuhal ile Sancak Mahke
mesine müracaat edecek ve bir gûna ilişiği olup olmadığı 
zahn arzuhale ba derkenar beyan olunmak üzere mezkûr arzu
hal mahkemei mezkûrden maliye memuruna havale kılınacak
tır şayet ilişiği var ise tesviye olunduktan sonra mahkeme 
defterin mülâhazat hanesinde intikal eden emlâkin hizasına 
yeni sahibinin isim ve şöhretini işaretle intikal muamelesini 
icra edecek ve bu sırada müceddeden kesbi tasarruf ettiği 
emlâkin tekâlifini sahibi cedide beyan eyliyecektir. 

Madde 3 8 — Emlâki gayrimenkulenin intikali için senedatı 
tasarrufiye nizamnamesi mucibince her bir nahiye müdiriyetin-
den bundan böyle verilecek şehadetnamenin itasını mucib olan 
emlâkin bir vakfa^mensub olup olmadığı veyahut emlâki sırfeden 
bulunduğu keyfiyeti müdiranın tahtı mesuliyetinde olmak üzere 
metni şehadetnamede beyan ve izah edilecektir. 

Madde 39 — Kaza hâkiminin icrayi intikal talebine dair 
müracaat edenler tarafından.intikali istenilen emlâki gayrimen
kulenin emlâki sırfeden olup olmadığını veyahut bir vakfa 
mensub bulunduğu halde hangi kısım emlâkten ve eğerçi ikin
ci kısımdan ise hangi neviden idiğünü evvelce tahkik etmesi 
lâzımgelecektir. Hâkimi mumaileyh ikinci kısmın birinci veyahut 
üçüncü nevinden olan ve vakfa mensub bulunan emlâki gayri
menkulenin kendi dairei memuriyeti dahilinde intikalini icra 
edebilir ve fakat zikrolunan emlâki mevkufe birinci kısımdan 
veyahut ikinci kısmın ikinci nevinden bulunduğu takdirde bayii 
şu yolda olan istidanamesi metninde müşterinin ismini dahi zik
redip mezkûr istidanameyi Sancak Mahkemesine vermeğe mec
burdur. Mahkemei mezkûre otuz yedinci maddede gösterilen 
muamelâtı resmiye üe ferağ hakkında olan şeraiti icra ettikten 
sonra icrayı icabı zımnında mezkûr istidanameyi evrakı müte-
ferriasile beraber Kaza Hâkimine iade eyler. 

F A S L I S A D İ S 

Rehinnamelerin sureti tanzim ve itasına dairdir 

Madde 4 0 — Emlâki gayrimenkulenin sırf mülke tahvili 
için cemaatı diniye veyahut tesisatı mezhebiye ile mekâtib ve 
hayrata aid olan tazminat rehinnamelerde gösterilen ashabı 
hukuka verilecektir. 
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Madde 41 — İşbu rehinnamelerin her biri yüzer ve biner 
ve on biner kuruş altın akçeyi havi olmak ve hamiline tesviye 
kılınmak üzere çıkarılacak ve senevî yüzde on faizi mutazam-
mm bulunacaktır. 

Madde 42 — Bilcümle rehinnamelerin resülmal ve faizi 
hem hükümet mal sandığı ve hemde sırf mülke tahvil olunacak 
emlâk ve arazi ile temin olunmuştur emlâki sırfeye tahvili 
zımnında tazminat için ita olunan emlâki gayrimenkulei mev
kufenin her birine umumî defterde ne numara vaz edilmiş ise 
rehinnamelerde sırasile ol numaralar vaz olunacak ve mezkûr 
emlâkin rehinnameye merhun idiğü dahi ayrıca işaret kılına
caktır. 

Madde 43 — Rehinnamelerin on dokuzar hisseden birer 
hissesi beher sene iptal olunmak suretile on dokuz sene zar
fında tediye olunacaktır. Fakat emlâki gayrimenkulei mevkufe 
sahihlerinden bazısı tazminattan dolayı tesviyeye borçlu oldu
ğu mebaliği daha bir müddeti kalite zarfında tediye eylediği 
halde zikrolunan emlâk için eyalet mal sandığının müteahhid 
bulunduğu tazminat dahi hükümet tarafından yine senei mer-
kumede iptal olunacaktır. 

Madde 4 4 — Eyaletin maliye müdürü Rehinnamelerin su
reti ihracile sermaye ve faizinin en alâ şerait ile tesviyesini 
müteahhid bulunacak banka ile bilmüzakere zikrolunan sermaye 
ve faizinin her sene bir vakti muayyende ya Filibe veyahut 
Derseadette tediye olunması kararlaştırılacaktır. Müdiri muma
ileyh zikrolunan banka ile bubabda bir kunturato tanzim ede
cek ve bu da meclisi hususu vilâyetle encümeni daimî tarafından 
tasvib kılınacaktır. 

Madde 4 5 — İşbu kanunu vilâyet hükmünün* vezaifi memu-
releri dairesinde mevkii icraya vaz'ı zımnında müsteşarı vilâ
yet ve Dahiliye müdiriyetile Adliye ve Maliye Müdürlüklerine 
ihale kılınır. 

irade tarihi: 29 cemaziyelâhir 1302,3 nisan 1301 
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ikinci numaralı (a) ve (t) 
fıkralarına göre güzeran 
eden seneler için hesab 
olunan aynca tazminat 
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Rehinnamelerin numaraları 

Teminat için rehin verilecek 
nevahi emlâkinin defteri umu
misi numaralan 

Mülâhazat 
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J 6 : 5 4 — 1 9 ramazan 1 2 9 9 tarihli Rcsrnf Uamga 
Kanununun 1 2 nci maddei musahhasilc rüsumu 

inaktım tarifei muaddelesi 

15 rectb 1302, 18 nisan 1500 

Madde 12 — Beynennas teati olunan ibra ve makbuz 
senedleri ve tahriren tanzim edilen ve huzuru mahkemede şifa
hen tescil olunan vekâletnameler ve çekler ve jhbarnameler ve 
hamule senedatı ve navul mukaveleleri v nakliye senedatı v e 
emanet ve kefalet senedleri ve tüccar ve efrad beyninde akdo-
lunan mukavelât ve mevaddı ticariye ve hukukiyeye müteallik 
her nevi şirket mukavelenameleri ve arzuhaller ve kambiyo ve 
esham iştirasına ve furuhtuna dair bordro denilen cetveller ve 
nota tabir olunan pusulalar ve hesab pusulaları ve hesabı cari 
gazeteler ve eşhas tarafından yapılan ilânnameler velhasıl işbu 
kanuna merbut tarifede gösterilen evrakın kâffesi tarifei mez
kûre mucibince resmi maktua tâbi olacaktır. 

R ü s u m u m a k t u a t a r i f e s i c i n s i e v r a k 

Kuruş Para 

10 Mehakim ve mecalisten bir muayyen 
meblâğı havi olmıyaı-ak ita olunan ilâm 
ve hüküm mazbatalarile idare meclisle
rinden Deraliyeye ve sair mahallere 
hitaben ashabı mesalih yedlerine verilen 
mazbataların her nevi. 

10 Tahriren tanzim edilen ve huzuru mah
kemede şifahen tescil olunan Vekâlet
nameler 

3 Kayid sureti 

10 İhbarname ve hamule senedi ve navul 
mukavelesi ve nakliye senedi 

20 Beynennas teati olunan ibra ve makbuz 
senedleri 

10 Pos ta ve Telgraf makbuz senedi 
3 Emanet senedleri 
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Kuruş Para 

10 Kefalet senedlerinin ve ticaret mukave
lelerinin ve Komprimolarln ve tüccar 
ve efrad beyninde akdolunan mukave» 
lât ile mevaddı ticariye ve hukukiyeye 
müteallik şirket mukavelenamelerinin 
her bir nüshası 

2 Rikâbı hümayunu şahaneye takdim olu
nan arzuhal 

1 Adi arzuhal 
1 Kaydiye ve müruriye ve sair ilmüha

beri ve icar ve isticar mukavele vara
kaları 

10 izinname 
20 Mürasele 

2 Gazete ve efrad beyninde yapılan 
ilânnameler. 

20 Çek 
20 Kambiyo ve yahut esham iştirasına ve 

furuhtuna dair bordrolar ve nota tabir 
olunan pusula ve hesab pusulaları ve 
hesabı cari 

3 Mesalihi zatiyeye dair resmen yazıla
cak tezkere ve takrir 

2 Her nevi protestoların her bir nüshası 
20 Demir yol ilmühaberi 

[iradei seniye tarihi: 27 receb 1302} 

Ns: 5 5 — Memurini mülkiye tekaüd kararnamesin
den istisna olunan Rüsumat kantarcılar ile 

muhafaza kayıkçılarının tckaüdlüklerine 
dair talimatı hususiye 

19 receb 1302, 22 nisan 1301 

BİRİNCİ F A S I L 

Tekaüdün şeraiti 

Madde 1 — Tekaüd maaşı iki nevi olup birisi müddeti 
malûmei hizmet ve diğeri maluliyet mukabili tahsis edilir ve 
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hizmet mukabili tekaüd istihkakına nail olmak ve bir kantarcı 
veya kayıkçının yirmi yaşında hizmete girmek itibarile otuz 
sene hizmeti sebk etmiş olmasile meşruttur. 

Madde 2 — Tekaüde kesbi istihkak edenlerden tekaüdünü 
taleb eden gerek Derseadet ve gerek taşralarda mensub oldu
ğu Nezarete bir istidaname verip evvelâ hizmeti Devlete kaç 
yaşında ve ne tarihte duhul eylediği ve ne kadar maaş aldığı 
saniyen andan sonra hangi hizmetlerde ne kadar müddet bu
lunduğu ve her birinde ne miktar maaş aldığı ve infisah vuku 
bulmuş ise ne sebebe mebni olduğu ve ne kadar müddet ma-
zul kaldığı salisen cezayi kanunî ile mahkûm olup olmadığı ra-
bian tekaüdünü istida eylediği gün müstahdem veya mazul bu
lunup bulunmadığı ve maluliyetten dolayı tekaüdünü istemekte 
ise ne vakit malûl olmuş idiğü başka başka tahkik olu
narak keyfiyatı evrakı müteferriasının ilâvesile ol Nezaretten 
ba mazbata Rüsumat emaneti celilesine gönderilerek badettet-
kik icabı icra olunacaktır. 

Madde 3 — Bir kantarcı veya kayıkçı taleb ve istidası vuku 
bulmadıkça veya ifayi vezaife muktedir olamıyacak derecede 
alil ve mariz olduğu sabit olmadıkça tekaüd olunmaz. 

Madde 4 — Maddei sabıkada muharrer olduğu veçhile 
hizmet mukabili tekaüde müstahak olanların en sonra bulundu
ğu vazifeden infikâki zamanı mebde ittihaz olunarak o zaman
dan geriye doğru on senelik maaşı (1) toplanılıp hasılının üşrü-
nün on ikide birinin yüzde ellisi şehrî tekaüd maaşı olmak üzere 
tahsis olunur ve eğerçi tekaüde müstahak olanların en sonra 
müstahdem bulunduklan zamandan geriye doğru on sene alet-
tevali hidematta bulunmamış iseler sırasile daha geri seneler 
maaşları dahili hesab edilerek mutlaka on senelik vazife ve 
memuriyet maaşlarının miktarı tayin olunduktan sonra tekaüd 
maaşı tahsis edilir ve bir memurun infisah hükmü kanuna mebni 
ceza değilse iki seneye kadar olan mazuliyetleri tamamen ve 
dört seneye kadar olan mazliyetlerinin iki senesi tam ve diğer 
iki senesi nısıf hesab edilerek müddeti tekaüde mahsub olunup 

(1) Tekaüd için hesab olunacak on senelik maaşlardan tensiki maaşat 
kararnamesinin tesisinden evvelki yani 1296 senesinden mukaddemin zaman 
maaşlarına tesadüf olunur ise o makule maaşlardan akçe farkı olarakhums tenzil 
olunması usul ittihaz edilmiştir. 
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bundan ziyade mazuliyet müddetleri dahili hasab edilmez. Ma
aşın otuzda biri maaşı mezkûre zam olunup bu hesab üzere 
kırk beş sene hizmet etmiş bir kimseye tekaüd maaşı olarak 
on senelik maaşı yekûnunun üşrünün on ikide birinin yüzde 
yetmiş beşi tahsis edilmiş olur ve kırk beş seneden ziyade 
müddet için bir şey verilmeyip yine kırk beş senelik maaş 
tahsis kılınır. Eğer otuz sene hizmet etmiş olan bir kimsenin 
kanunen istihkakı altmış kuruştan dun ise altmış ve kırk beş 
sene hizmet etmiş bir kimsenin istihkakı doksan kuruştan nok
san ise her halde doksan kuruşa iblâğ olunup bu miktarlardan 
dun tekaüd maaşı tahsis olunmaz. 

Madde 5 — Bir kimsenin devletin hidematı sairesinden rüsu
mat kantarcılık veya kayıkçılığa nakli halinde evvelki tarikte olan 
hizmetleri müddeti kantarcılık veya kayıkçılıktan tekaüd için 
meşrut olan müddete mahsub olunur ve fakat kantarcılık ve 
kayıkçılıktan diğer hizmeti Devlete nakledenlerin kantarcılık ve 
kayıkçılıkta geçirdikleri zamanlar müddeti tekaüde mahsub 
olunmaz ve birde devletin hidematı sairesinden kantarcılık 
veya kayıkçılığa nakledenlerin evvelki mesleğindeki mülkiye 
tekaüd sandığına verdikleri akçe hususî tekaüd sandığına alına-
mıyacağı gibi kantarcılık veya kayıkçılıktan dahi müddeti 
devlete nakledenlerin mukaddema hususî sandığa verdikleri 
akçe dahi mülkiye sandığına ita kılınmaz. 

Madde 6 — Müebbeden rütbe ve memuriyetten mahrumi
yet ve hukuku medeniyeden iskat cezaları ile mahkûm olanlar 
tekaüd maaşına nailiyet istihkakından sakıt olur. Ancak bun
ların vefatından sonra ailelerine işbu talimata tevfikan maaş 
tahsis olunur gerek bir vazifede bulunsun ve gerek muhrec 
olsun bir kantarcı veya kayıkçı ba iradei seniye mezun olmak
sızın bir devleti ecnebiye hizmetine girer ise 'hidematı sabıkasın-
c a tekaüd hakkı kalmaz ve mütekaid ise tekaüd maaşı ka t 
edilir. 

Madde 7 — Kantarcı veya kayıkçılardan birisi tedavi ile 
kesbi sıhhat ve hiffet edemiyecek surette raenzul ve mukaad 
ve iki gözü ama ve mecnun ve cismen aharın ianesine muhtaç 
olacak derecede malûl olur ise son maaşının nısfı ile tekaüd 
edilir ve ileli mezkûreden başka illetle yani cismen aharın iane
sine muhtaç olmıyacak ve bulunduğu hizmetin gayri bir hiz-
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meti ifaya kudreti bulunacak derecede malûl olan kezalik son 
maaşının rubile ve müddeti hizmeti on seneyi tecavüz etmiş 
ise sülüsile tekaüdü icra olunur malûlinin şu iki derecede 
maluliyetleri Derseadetçe cemiyeti tıbbiyede bilmuayene sabit 
olduğu Tıbbiye Nezaretinden rüsumat emanetine ba tezkere be
yan olunmakla ve taşralarda mecalisi idarenin tahtı tasdikında 
olarak memleket tabibleri tarafından verilen raport kezalik 
cemiyeti tıbbiyece tasdik edilmekle meşrut olduktan başka bu 
makulelerin icrayı tekaüdü rüsumat emaneti heyeti umumiye-
since derecei maluliyetlerinin badettasdik kabulüne mütevakkıf
tır. Maluliyet üzerine tekaüdünü taleb edenlerin müddeti meş-
rutai tekaüdü doldurduğu tebeyyün eder ise bu maddei mah
susa hükmüne gidilmeyip işbu talimatı hususiyenin tavin eyle
diği ahkâm ve şerait dairesinde müddeti hizmet itibarile tekaü
dü icra edilir. 

Madde 8 — işbu talimat mucibince tekaüd olanların tekrar 
hizmete girmesi caiz olmaz. 

Madde 9 — Tekaüd muamelâtının tarihi istidadan itibaren 
nihayet üç ay zarfında ikmaline itina olunacağı gibi tarihi isti
danın mebdei dahi aid olduğu rüsumat idaresine ita ile kaleme 
havale olunduğu tarihten itibar kılınacağı ve fakat muhakeme 
tahtında iken verilecek istidanın tarihi muteber olmayıp beraeti 
zimmeti hakkında müsted'iye tebliğ olunan kararı resmî tarihi 
mebde sayılacaktır. 

Madde 10 — Müstahakkı tekaüd olanların icrayı tekaüdü 
eğer muvazzaf ise maaşının kat'ı ve değil ise istidası tarihin
den itibar edilir. 

İKİNCİ F A S I L 

Mütekaidinin müteallikatına verilecek maaşların derecatı 

Madde 11 — Hizmet mukabili tekaüd için meşrut olan 
müddeti ikmal edipte kablettekaüd veyahut badettekaüd vefat 
edenlerle on beşinci madde mucibince müddeti hizmeti tam on 
seneye baliğ olduğu halde fevt olanların ve yedinci maddede 
gösterilen ahvalden naşi tekaüd maaşına nail olduktan sonra 
veya nail olmadan irtihal edenlerin bir yetimine müteveffanın 
müstahak olduğu maaşın nısfı ita olunur. V e eytamın taaddüdü 
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halinde işbu nısıf maaş beyinlerinde mütesaviyen taksim kılınır 
ve bunlardan vefat edenler ile zükûrdan olupta yirmi yaşını 
ikmal eyliyenlerın ve inastan tezevvüc edenlerin taksimi mez
kûrdan isabet eden hisseleri kat olunarak diğer yetim ve yeti-
melerin maaşlarına zam olunur. Eytam ve eramilden tezevvüc 
edenlerden mugayiri talimat olarak hususî sandıktan maaş alan
ların fazlai mehuzatı maa zam istirdad olunur. 

Madde 12 — Onuncu madde mucibince eytamı müstahakı 
maaş olanların bir zevce veya müteaddid zevcelerinin cümlesi 
yetim hükmünde olduğu gibi valde ve ceddenin dahi ikisi bir 
yetim hükmündedir. Zevcenin taaddüdü halinde bir zevcenin 
hissesi zevcat beyninde mütesaviyen taksim olunacağı gibi val-
denin hissesi cedde ile beyinlerinde seviyen taksim edilir ve 
müteveffanın eytamı olmayıpta yalnız zevcesi veya valde veya
hut ceddesi bulunur ise anlar müstahakkı maaş olur ve mütead
did zevcelerden maaştan sakıt veya fevt olanların taksimi mez
kûrdan kendilerine isabet eden hissesi kat ile henüz hayatta 
olan zevcenin maaşına zam olunur. Vefat eden valde ve cedde 
hakkında dahi ol veçhile muamele edilir. Mutallakalar maaştan 
mahrum olduğu gibi müteveffanın sair akaribi dahi maaşa nail 
olamaz. 

Madde 13 — Pederinin vefatında her ne suretle olur ise 
olsun dul bulunan evlâdı inasa pederlerinden dolayı maaş tahsis 
olunur. Gerek tekaüd için meşrut olan hukuku haiz olanların 
eytam ve eramilinin beher neferine tahsis olunacak maaşlar indel-
hesab otuz kuruştan dun isabet eder ise noksanı bilikmal her 
halde otuz kuruşa iblâğ olunacaktır. Bunların vefat edenlerinden 
v e yirmi yaşını ikmal eyliyen ve ere varanlarından kat oluna
c a k maaşların otuza iblâğı için sandıktan tahsis olunan miktarı 
sandığa aid tutularak kusuru beyinlerinde mütesaviyen taksim 
olunur. 

Madde 14 — Zevci müteveffasından dolayı hasbennizam 
maaşa nail olmuş olan evlâdı inasın muahharan pederi müstahakkı 
tekaüd olduğu halde vefat eder ise başkaca maaş tahsis olun
mayıp ve fakat zevcinden dolayı nail olduğu maaş pederinin 
vefatından naşi müstahak olduğu maaştan noksan ise bunun 
noksanı ikmal olunur. 

T. 1 C. 5 F . 16 
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Madde 15 — Müstahdeminden tekaüde kesbi istihkak et' 
miyerek müddeti hizmeti on seneyi ikmal etmiş olduğu halde 
vefat eden memur ve hademenin eytam ve eramiline otuz sene 
hizmetle tekaüd olan bir memur evlâd ve ayalinin müstahak 
olduğu maaşın sülüsü ve müddeti hizmeti on beş seneyi teca
vüz edenler hakkında sinini zaideye isabet eden miktarın zam
mı ile tahsis olunur yedinci ve on altıncı maddelerde gösteri
len ahvalden maada on sene hizmeti sebkat etmiyerek vefat 
eden kimsenin evlâd ve ayaline dahi bir şey verilmez. 

Madde 16 — Eytamı zükûra verilecek maaşlar yirmi yaşlarım 
ikmal ettiği ve eytam ve inas ve zevcat ve ümmehata ve ceddata 
verilecek maaşları ere vardıkları anda kat olunur hakkı iskat 
ederek ve haber vermiyerek maaşını yine alır ise on birinci 
madde şerhinde muharrer muamele icra kılınır şu kadarki iki 
gözü ama ve meflûc mukaad ve mecnun ve menzul olanlar ile 
ahvali mesrude derecesinde bütün bütün kâr ve kisbden kalmış 
olan malûlinin maaşları kaydı hayat ile ibka olunur. 

Madde 17 — Müddeti meşnıtai tekaüdü ifa etmediği halde 
yedinci maddede gösterilen ahvalden müteessir olarak veya
hut merkezi memuriyetine gitmekte veyahut mahalli memuriye
tinden avdet etmekte iken veya esnayı memuriyetinde ifayı 
vazife eyler iken mehalik ve muhatarata uğnyarak kazaen 
vefat edenlerin evlâd ve ayaline müteveffanın son memuriyet 
maaşının rub'u ita olunur. 

Madde 18 — Tekaüde müstahak olan kimsenin müstahakkt 
maaş olan mûteallikatı istidalarım derseadette ve taşralarda 
müteallik olduğu nezarete ita eder ve istidaname üzerine nuz-
zar taraflarından tahkikatı lâzıma btlicra mûstedinin işbu tali
matın tayin eylediği hukuku haiz olduğu sabit olur ise istida
ları evrakı mûteferriası ve tahkikatının ilâ vesile nezaret tarafın
dan ba mazbata rüsumat emanetine gönderilerek işbu evraka 
tahkikiyede mûteallikatı mezkûre zükûr ve inas kaç neferden ibaret 
olduğu ve vakte ve ceddderi bikes olup ser'an infak ve iaşeleri ile 
mükellef kimseleri olup olmadığı tafsilâtı derç olunacaktır. 

Madde 19 — Mütekaid ve eytam ve eramifine hasbennizam 
tahsis olunacak maaşlarda her kaç para küsurat tesadüf eder 
ise terk ile bakisi tahsis edilir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



243 

Madde 20 — Zikroiunan rüsumat kantarcılığı ile kayıkçılıktan 
tekaüd olanlar île bunların ve hakkı tekaüde vasıl olmuş iken 
tekaüdünden evvel vefat eyliyenlerin eytam ve eramili maaşla
rının idaresi için rüsumat kantarcı ve kayıkçılığı tekaüt sandığı 
namile bir sandık ittihaz olunarak bu sandığın muamelâtı umu-
miyesi cemiyeti rüsumiyenin nezareti mahsusası altında ve tev-
kifatı vakıadan tahassüi edip gerek Derseadetteki ve gerek 
taşralardaki idarelerden merkezi emanete gelecek mebaJiğin 
kabz ve tesellümile beraber muhasebe! emanetten gösterilecek 
mahalle sarf ve itasına aid muamelât dahi emaneti müşarileyha 
servezzani ile sergi kalemi mümeyyizi tarafından fahri olarak 
idare ve ifa kılınacaktır ve fakat muamelâtı kalemiyesini ifa 
etmek üzere şehrî... kuruş maaşla muktedir bir nefer kânb istih
dam edilecektir. 

Madde 21 — Tekaüd sandığı sermayesi olan işbu talimat
tan müstefid olacak kantarcı ve kayıkçı maaşlarından şehriye 
yüz beş hesabile icra olunacak tevkifattan saniyen tekaüd ola
cakların maaşlarından kezalik yüzde beş tevkifattan salisen 
işbu kantarcı ve kayıkçıların maaşı aslilerine zam olunan akçe
nin ilk aylığının zammından ve yeniden kantara ve kayıkçı tayin 
olunanların ilk alacakları maaşın nısfından ibarettir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Tekaüd sandığı 

Madde 22 — İşbu talimatta mütekaidin ile bunların ve 
mütekaid olmıyarak vefat edenlerin eytam ve eramili tahsisa
tına karşılık olmak üzere tayin olunan yüzde beş müstahdem 
olan kantara ve kayıkçılar ile bunların mütekaidini maaşlarından 
derseadette bulunanlardan alelusul merkezi emanet ve taşralarda 
müstahdem olanlar maaşlarından mahalleri idarelerince tevkif 
olunarak ve maaşlarca zam ve terakki vukubuldukça zammın 
ilk bir aylığı ve yeniden vazifeye tayin olunanların ilk aylığı
nın nısfı ahkonularak bunların dairei emanetteki tekaüd sandı
ğına irsal olunacaktır. 

Madde 2 3 — Balâda ikinci maddede beyan olunduğu 
veçhile bir şahsın tekaüdüne dair tâbi olduğu idareden merkezi 
emanete gönderilen mazbata ve evrakı müteferriası üzerine 
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cemiyeti rüsumiyece tetkikatı muktaziye icrasından sonra niza-
men tahsisi icab eden maaş cemiyeti mezkûreden ba mazbata 
tahdid ve beyan olunarak makamı emanete takdim ile mucibin
c e işaret olunduktan sonra aklamca kuyud ve muamelâtı bilicra 
ver i lecek maaşın miktar ve şeraiti tahsisiyesini mübeyyin olmak 
üzere mühasebei emanetçe matbu senedi mahsusu resmisi imlâ 
ve ziri emanet ve muhasebe mührü resmileri ile bittemhir 
sahihlerine ita olunarak işbu senedi resmî mucibince ol tahsis 
olunan maaş gerek derseadette ve gerek taşralarda bulunan 
kantarcı ve kayıkçı ile mütekaidleri ve bunların eytam ve era-
mili maaşlarına karşılık olarak başkaca vukubulacak tevkifat 
akçelerinden olmak üzere varakai sahiheye muharrer sened 
makbuz ahzile tesviye olunacaktır. 

Madde 24 — İşbu tekaüd sandığı sermayei umumisinin 
muvazenei seneviyesi defteri her senei maliyenin şubatı niha

yetinde sandıkı mezbur-kâtibi tarafından bittanzim tasdikan 
ziri mühasebei emanetten temhir olunarak cemiyeti rüsumiye 
heyeti umumiyesinde dahi badettetkik yolunda görüldüğü halde 
ziri ba mazbata tasdik edilerk makamı emanete takdim ile 
görüldükten sonra tekaüd sandığı nezdinde hıfz edilir. 

Madde 25 — İşbu mütekaidin ile eytam ve er amil maaş
larının vaktile havale olundukları mahaller idareleri tarafından 
her altı ayda bir kerre yoklaması icra olunup mahlûlâtı vukuu 
halinde maaşının kaf i le keyfiyeti makamı emanete ihbar ile 
icabı icra olunacaktır. 

Madde 26 — Tekaüd maaşlarının haciz ve tevkifi ve ten
kisi ve taklili caiz olmaz ancak deyni mirisi tebeyyün eden ve 
nikâh ve nafaka bedelinden şer 'an takdir ve tahsis edilmiş 
düyunu mümtazesi bulunan mütekaidin maaşlarından rubu 
tecavüz etmemek üzere icrayı tevkifat olunur ve nafaka için 
rubu maaş kifayet etmediği halde nafaka miktarı şey tevkif 
edilir. 

Madde 27 — Gerek 7İkro 'unan kantarcı veya kayıkçı ve 
gerek bunların mütekaidini maaşlarından şehriye tevkifi mukar
rer olan yüzde beş kuruş yani kuruşta iki para kat ve tevkif 
olunmaksızın maaşın tamamı sahibine ita edilir ise müsebbibinden 
yani maaşın tam olarak itası eğerçi maaş senedinin zahrında 
maaşın miktarı kayde muvafık olduğunu tasdik eden muhasebe 
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kâtibi tarafından tevkifi lâzımgelen akçe işaret olunmamasından 
ise kâtibten işaret olunupta amiri tarafından tam maaşın veril
mesi emir olunmasından ileri gelmiş ise amirinden ve eğer san
dık emini tarafından hotbehot verilmiş ise andan tazmin etti
rilir ve bunlar tevkif ettirilipte ilk vasıta ile göndermiyenlerden 
senevî yüzde on iki hesabile teahhur edecek eyyam için güzeşte 
dahi aranılır. Binaenaleyh her kantarcı ve kayıkçı ve mütekaid 
maaşlarını aldıkları vakit yine tammı üzerine sened verip fakat 
tevkif olunacak akçenin miktarı muhasebe kâtibi tarafından zahrt 
senedde gösterilerek bittenzil sandık emini tarafından bakisi 
ita kılınacaktır. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Sandık sermayesinin tenmiyesi 

Madde 2 8 — işbu tekaüd sandığının sermayesinden müte
kaidine tahsis olunacak maaşattan fazlası kalır ise perakende 
suretile şuna buna ikraz olunmayıp en muteber ve mütemen 
bankalardan birisine ita ile tenmiye olunacaktır. 

Madde 29 — Bu sandığın bilcümle ahz ve itası Hazine 
fiatile olacaktır. 

Madde 30 — Sandığın sermayesi bulunmadığı halde verile
cek tekaüd istidaları tarihleri sırasile mevkii icraya konulur. 

Madde 31 — Tekaüde istihkakı olmadığı halde istihkak 
cali veya namı müstear ile aharın hizmet ve meziyetinden isti
fadeye teşebbüs eden olur ise cevab verilir ve töhmetinin şekil 
ve derecesine göre hakkında kanunen ceza tertibi zımnında 
aid olduğu dairesine resmen ihbarı keyfiyet edilir. 

Madde 32 — Rüsumat emaneti işbu talimatın bin iki yüz 
doksan yedi senei maliyesi teşrini evvelinden itibaren icrasına 
memurdur, işbu talimat muahharen tadil buyrulan 19 nisan 1300 
tarihli tekaüd kararnamesi münderecatına ve. mizacı maslahata 
tatbikan tashih olunmuştur. 

Ns: 5 6 — Deryada mcıı'i ınıisadenıe 
nizamnamesi 

Madde 1 — Makine istimal etmeyip yalnız yelken ile ha
reket eden vapurlar işbu nizamname hükmünce yelken sefaini 
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ad ve itibar kılınır. V e vasıtai makine ile hareket eden vapur
lar ge rek yelken istimal etsin ve gerek etmesin vapur sefinesi 
sayılır. 

Fenerler hakkında nizamat 

Madde 2 — İşbu nizamname iktizasınca istimal olunacak 
fenerler atide 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ve 11 inci maddelerde gösterilenler 
olup bunlardan maada gurubu şemsten tulûu şemse kadar her 
havada hiç başka türlü fenerler kullanılmıyacaktır. 

Madde 3 — (A) deryaya çıkmak üzere hareket eden bir 
vapur sefinesi prova ana sütunu balâsına güverteden itibaren 
yirmi kadem irtifadan aşağı olmamak ve eğer sefinenin arzı 
yirmi kademden ziyade olur ise irtifaı mezkûr arzı sefineden az 
olmamak üzere berrak bir aded beyaz fener çekecektir. Mez
kûr fenerin ziyası pusula kertesile ufkun yirmi kerte açıklığında 
olan kavsi dahilinde müşahede olunabilecek şekilde yapılmış 
olup sefinenin her iki tarafına onar kerte açıklığına yani prova 
istikametinden beher taraf mezabordesinin ikişer kerte k ıç tara
fına kadar neşri ziya eder surette talik olunacağı gibi şulesi 
dahi bulutlu ve dumanlı hava olmıyan karanlık gecelerde akallî 
beş mil mesafeden görünecektir. 

(B) Sancak tarafına bir yeşil fener vazolunur ki ziyası 
ufkun pusula kertesile on kerte açıklığında olan kavsi dahilinde 
müşahede olunabilecek tarzda yapılmış olup işbu yeşil fener 
prova istikametinden sancak mezabordesinin iki kerte kıç tara
fına neşri ziya edecek surette vazolunacağı gibi şulesi dahi 
bulutlu ve dumanlı hava olmıyan karanlık gecelerde akallî iki 
mil mesafeden fasılasız görünecektir. 

(C) İskele tarafına bir kırmızı fener vazolunur ki ziyası 
ufkun pusula kertesile on kerte açıklığında olan kavsi dahilinde 
müşahede olunabilecek tarzda yapılmış olup işbu kırmızı fener 
prova istikametinden iskele mezabordesinin iki kerte kıç tara
fına neşri ziya edecek surette vazolunacağı gibi şulesi dahi 
bulutlu ve dumanlı hava olmıyan karanlık gecelerde akallî iki 
mil mesafeden fasılasız görünecektir. 

( D ) Mezkûr yeşil ve kırmızı borda fenerlerinin ziyaları 
her birinin ciheti mütekabilesine münakis ve münteşir olupta 
bir tarafın feneri diğer taraftan görünmemek için işbu fener
lerin yanlarına akallî üçer kadem tulünde olmak üzere baş 
tarafa doğru mümted olur birer siper tahtaları vazedilecektir. 
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Madde 4 — Bîr vapur diğer sefineyi yedeğe alıp çekerken 
sair vapurlardan tefrik olunmak için kendisinin borda fenerle
rine ilâve olarak prova ana sütununa birbiri üstüne amudî ve 
yekdiğerinden akallî üç kadem fasılası bulunmak üzere ik i 
aded berrak beyaz fener çekecektir . 

İşbu fenerlerin şekil ve heyetlerile mevkileri balâda zikrolun* 
duğu üzere sair vapurlann sütun fenerlerine müşabih olacaktır. 

Madde 5 —• ( a ) Gerek vapur ve gerek yelken sefaininden 
biri bir kazadan dolayı kumanda edilmiyecek halde bulunursa 
leylen vapurlara mahsus olan beyaz silyon fenerinin talik olun
duğu mevkia ve eğer vapur ise dahi mezkûr fenerin yerine 
kuturları on postan akal ve birbirinden fasüaları üç kademden 
aşağı olmamak üzere kürreviyüşşekil üç aded kırmızı feneri 
amudî surette keşide edecek ve işbu kırmızı fenerlerin ziyaları 
bulut ve sisten ari karanlık ve berrak gecede lâakal iki mil 
mesafeden fasılasız rüyet olunur bir cins ve şekilde bulunacaktır. 
Gündüz dahi iki kadem kutrunda bulunmak ve birbirinden 
fasılaları üç kademden az olmamak ve prova direğinin ön 
tarafına gelmek ve anaklumberi hizasından aşağı bulunmamak 
şartile amudî surette üç aded siyah boyalı toparlak keşide 
edecektir. 

(b) Gerek vapur ve gerek yelken sefaininden biri telgraf 
teli dökmek veya dökülmüş olan teli kaldırmakla meşgul ol
duğu halde leylen vapurlara mahsus olan beyaz silyon fene
rinin talik olunduğu mevkia ve eğer vapur ise dahi mezkûr 
fenerin yerine kuturları on pustan akal ve birbirinden fasılaları 
üç kademden aşağı olmamak üzere kürreviyüşşekil üç aded 
feneri amudî surette keşide edecek ve işbu fenerlerin en üst 
ve en altta bulunanları kırmızı ve orta yerde bulunanı beyaz 
renkli olacağı gibi zikrolunan kırmızı fenerlerin ziyası vasattaki 
beyaz fenerin görüne bileceği buud ve mesafeden rüyet oluna
cak derecelerde bulunacaktır. 

Gündüzleri kuturları iki kademden akal ve birbirinden 
fasılaları altı kademden az olmamak ve prova direğinin ön 
tarafına gelmek ve anaklumberi hizasından aşağı bulunmamak 
şartile amudî surette üç aded alâmet keşide edecek ve mezkûr 
alâmetlerin en üst ve en altta bulunanları kırmızı kürreviyüşşekil 
ve orta yerde bulunanı dahi yekdiğeri kaidelerine oturtulmuş 
ehramı nakıs şeklinde olacaktır. 
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( s ) İşbu madde ahkâmı münderecesinin mübeyyin 
olduğu sefain deryada hareket üzere bulunmadıkları halde 
borda fenerlerini istimal etmeyip ancak seyir ve hareketlerinde 
mezkûr borda fenerlerini ikad ve istimal edeceklerdir. 

(D) İşbu maddenin ahkâmı münderecesine imtisalen irae 
ve istimal olunacak neferler ile alâmetler sefaini saire tarafın
dan görüldükte mezkûr fenerler ile alâmetleri keşide ve irae 
eden gemilerin kumanda olunmıyacak bir halde ve bu suretle 
yoldan çıkmağa gayri muktedir bir mevzide bulunduklarına 
alâmet olduğunu anlayacaklardır, muhataraya duçar olupta 
istimdat ve istiane için sefainin keşide edecekleri alâmetler 
yirmi yedinci maddede tasrih kılınmıştır. 

Madde 6 — Bir Yelken sefinesi mahallinden hareket eylediği 
veyahut yedeğe alınıp çekildiği esnada üçüncü maddede beyan 
olunduğu üzere vapurlara mahsus olan (beyaz sütun feneri 
müstesna olmak şartile) borda fenerleri gibi sancak tarafında 
yeşil ve iskele tarafında kırmızı feneri hamil olacak ve zikrolu
nan sütun fenerini asla kullanmıyacaktır. 

Madde 7 — Fırtına esnasında küçük gemilerin yeşil ve 
kırmızı borda fenerleri mahalli mahsuslarında bulundurulamı-
yacağından mezkûr fenerler güverte üzerinde kendilerinin 
mensub oldukları taraflarda hazır ve müheyya bulunacak ve hini 
iktizada yani diğer gemilerin takarrübünde müsademeyi def 
için gayet çabuk mahalli mahsuslarına vaz edilecek ve bir 
tarafın feneri diğer taraftan yani yeşil fener iskeleden kırmızı 
fener dahi sancaktan görülmemek hususuna fevkalâde dikkat 
olunacaktır. Bu misillû elde taşınılması mümkün olan fenerlerin 
istimalinde yanlışlık olmamak için fener mahfazasının haricine 
elvan camlarının renkleri boyanmalıdır ve yanlarına siper 
tahtası konulmalıdır. 

Madde 8 — Gerek vapur ve gerek yelken sefaini demir 
üzerinde bulundukları esnada şemsin gurubundan tulûuna 
kadar güverteden itibaren yirmi kademden ziyade mürtefi 
olmamak üzere gayet aşikâr görünecek bir mahalle fasılasız 
olarak daima bir raddede müşteil olur ve ufkun her tarafından 
ve akallî bir mil mesafeden ziyası görünür sekiz pus kutrunda 
kürreviyüşşekil bir aded beyaz fener keşide edeceklerdir. 
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Madde 9 — Bir kılavuz gemisi kılavuzlukla meşgul bulun
duğu esnada sefaini sairenin istimal eylediği fenerleri keşide 
etmeyip lâkin prova sütunu balâsına ufkun her tarafından 
ziyası görünecek surette beyaz ve berrak bir aded fener çeke
cek ve aralık aralık yani arası on beş dakikayı tecavüz etmiyecek 
zamanlarda dahi birer mahtab veya mahtablar yakacaktır bir 
kılavuz gemisi kılavuzlukla mevkiinde meşgul bulunmadığı 
esnada sefaini saireye mahsus olan fenerleri hamil bulunacaktır. 

Madde 10 — Safî tonilâtosu (20) yirmiden az olan kâffei 
açık balıkçı ve buna mümasil ufak kayıklar su içerisinde ağ 
ve irip ve olta bulundurmıyarak seyir ve hareket etmekte 
oldukları halde sefaini sairenin borda fenerleri gibi fener talik 
edemiyeceklerinden bu halde bir tarafı yeşil ve diğer tarafı 
kırmızı camlı olmak üzere bir fener elde hazır ve amade ede
rek diğer gemilerin takarrübünde musademiyi men için heman 
vakit zayi etmeksizin gösterecekler ve yeşil fener iskeleden ve 
kırmızı fener sancaktan görünmemek hususuna dikkati kâmile 
eylıyeceklerdir. 

İşbu maddenin atideki kısmı yalnız fenister burnunun şimal 
tarafında vaki Avrupa sevahili pişgâhında keştügüzar eden 
balıkçı kayık ve sefinelerine aid vc racidir. 

( a ) Safî tonilâtosu (20) yirmi veyahut yirmiden yukarı 
bulunan kâffei balıkçı kayık sefineleri s>eyır vc hareketleri 
halinde işbu maddenin aksamı atiyesi ahkâmına imLsalen aksa
mı mezkûre derununda gösterilen fenerleri hamil olup irae 
eylemeye mecburiyet hasıl etmedikçe seyir ve hareket üzere 
bulunan sefaini sairenin istimal eyledikleri fenerleri irae ve 
izhar etmek üzere hamil olacaklardır. 

( b ) Kâffei balıkçı kayık ve sefineleri ag sürüyerek saydi 
mahî ile meşgul oldukları zaman sefinenin gayet ayan surette 
görünebilecek bir mahllinden iki aded beyaz fener gösterecek
lerdir, işbu fenerlerin yekdiğerinden amudî açıklıkları (6) ka
demden az ve (10) kademden ziyade olmamak ve ufkî açıklık
ları dahi omurga istikametinde olarak (5) kademden az ve (10) 
kademden ziyade olmamak şartile vaz ve ikad edileceği gibi 
bunlardan aşağı bulunan fener üstündekinin istikametinden 
başa doğru ileri bulunacak ve her ikisinin ziyası bulut ve 
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sisten ari karanlık gecelerde lâakal üç mil mesafeden ve ufkun 
cevanibi erbaasmdan görünebilecek bir cins ve heyette imal 
edilmiş bulunacaktır. 

( s ) Balık oltası atarak saydimahî etmekte bulunan bir se
fine sürütme ağ istimal ederek saydimahî eden bir sefine gibi 
fenerler ikad ve istimal edecektir. 

( d ) Bir balıkçı kayık veya sefinesi saydimahî ile meşgul 
iken takım ve edevatının taş ve sair mevania takılmasile ha
reketsiz ve sabit kaldığı halde demirli bulunan bir sefinenin is
timal edecek olduğu fener ve sis işaretini kullanacaktır. 

(C) Herbir açık kayık ile balıkçı sefinesi işbu maddenin 
ahkâmına imtisalen istimal edecek oldukları fenerlerden başka 
meş 'ale dahi kullanabileceklerdir. Şu kadarki zikrolunan meş'a-
leyi kayığın kıç tarafından göstermeleri şart isede ağ ve irip 
ve halat gibi edevatı saydiyelerini kıç üzerinden istimal ettikleri 
halde dahi mezkûr meş'aleyi baş üzerinden göstereceklerdir. 

(F) Herbir açık kayık i le.balıkçı sefinesi demir üzerinde 
bulundukları halde gurubu şemsten tulûu şemse kadar leylen 
akallî bir mil mesafeden ve ufkun cevanibi erbaasmdan görüne
bilir bir aded beyaz fener keşide ve irae edeceklerdir. 

(G) Sisli ve dumanlı ve karlı havalarda sürütme ağ ve 
iriplerine merbut balıkçı sefinelerile olta ile balık tutmakta olan 
balıkçı kayıkları iki dakikayı tecavüz etmiyecek bir fasıla ile 
münavebeten sis borusu ve çan istimal edeceklerdir. 

Madde 11 — Bir sefine diğeri tarafından tecavüz edileceği 
esnada yani bir geminin yolu az olupta geriden süratli diğer 
gemi kendisini geçeceği sırada mezkûr yolu az olan sefine kıç 
tarafından beyaz bir fener veyahut mahtab gösterecektir . 

Sis ve duman işaretleri 

Madde 12 — Bir vapur sefinesi buhar düdüğü ve yahut 
diğer münasib bir buhar sada işaretini hamil olacak ve bunla
rın sadalarına hiç bir mâni olmamak için vaziyetleri mahalli 
münasibinde bulunacağı gibi körük ve sair makine vasıtasile 
kullanılır. Bir sis boynuz borusu ile b i rde çanı hamil bulunacaktır. 

Sisli ve dumanlı hava ile karyağdığı esnada gerek gece 
ve gerek gündüz işbu maddede beyan olunan işaretler berveç-
hiati islimal edilecektir. Şöy le k i : 
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(A) Bir vapur sefinesi seyir ve hareket eylediği esnada bu
har düdüğü ve yahut diğer bir buhar sada işaretile her iki da
kikayı tecavüz etmiyecek zamanlarda birer uzun ıslık çalacaktır . 

(B) Bir yelken sefinesi seyir ve hareketi esnasında sis bo 
rusunu her iki dakikayı tecavüz etmiyecek zamanlarda sancak 
konturasında iken (bir) ve iskele konturasında iken birbirini 
müteakib (iki) ve rüzgâr uygun olup pupa halinde iken birbirini 
müteakib (üç) defa çalacaktır. 

Devleti aliyei osmaniye sefaininde çan bulunmadığından 
sefaini harbiyede tranpet ve tüccar gemilerinde davul çalına
caktır. 

Sisli havada sürati sefainin tenkisi 

Madde 13 — Gerek vapur ve gerek yelken sefaininden 
her biri sisli ve dumanlı hava ile kar yağdığı esnada itidal 
üzere yani az yollu gideceklerdir. 

Vapur ve yelken sefaininin seyir ve hareketlerine dair 

kavaidi nizamiye 

Madde 14 — İki yelken gemisi müsademe edecek derecede 
yekdiğerine takarrüb eylediği esnada bunlardan birisi berveçhi 
ati diğerinin yolundan çıkacaktır [*]. 

(A) Kolay rüzgâr ile serbest giden bir gemi orsasına gi
den diğer geminin yolundan çıkacaktır. 

( B ) Konturası iskelede olarak orsasına giden bir gemi kon-
turası sancakta olarak orsasına giden diğer geminin yolundan 
çıkacaktır. 

(S) Muhtelif taraflardan yani biri sancak ve diğeri iskele
den kolay rüzgâr kullanarak serbest giden gemilerden rüzgârı 
iskelede olan sefine diğerinin yolundan çıkacaktır. 

(D) Müsavi yani her ikisi bir taraftan kolay rüzgâr kulla
narak serbest giden gemilerden rüzgâr üstünde bulunanı rüzgâr 
altında bulunan geminin yolundan çıkacaktır. 

(i) Rüzgârı pupa kullanan sefine diğerinin yolundan çıka
caktır. 

[*] Yolundan çıkacak demek manevra icrasına mecbur olup diğerine yol 
verecek demektir. 
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Madde 15 — İki vapur sefinesi esnayi harekette baş ba şa 
gelmekte veyahut baş başa gelmeğe karib bir heyette bulun
dukları surette hasıl olacak müsademeyi men için ikisi dahi 
yollarını değiştirip sancağa gelerek bir birinin iskele tarafların
dan mürur edeceklerdir. 

İşbu maddenin hükmü sefainin müsademeyi mucib olacak 
surette yalnız baş başa veyahut baş başa karib bir heyete 
gelmeleri hususlarına münhasır olup yoksa kendilerine mahsus 
rotalarını muhafaza ile azimetlerinde bir birinin yanından sa
limen geçecek olan iki sefine hakkında cari değildir. 

Yani maddei mezkûrenin hükmü yekdiğerine karşı baş 
başa veyahut baş başa karib birhale gelmiş olan iki gemi hak
kında cari olur demenin sarahaten manası gündüz halinde mez
kûr gemilerden her biri yekdiğeririnin direklerini bir hat üzere 
veyahut bir hat üzerine yakın bir heyette ve gece esnasında 
dahi bir birinin yeşil ve kırmızı borda fenerlerini beraberce görmek 
vaziyetinde bulunmalarına mevkuf demektir. 

Maddei mezkûre gündüz halinde bir geminin diğerini baş 
taraftan kendi yolunu ^at etmek üzere hareket eylediğini gör
mesi veyahut geceleyin bir geminin kırmızı feneri diğerinin kır
mızı fenerine mukabil bulunması veya bir sefinenin yeşil feneri 
diğerinin yeşil fenerine karşı olması hususlarında mer'iyülicra 
olmadığı misillû yeşil fener görünmiyerek yalnız kırmızı fener 
veyahut kırmızı fener olmaksızın yalnız yeşil fenerin görünmesi 
veya baştan gayri her hangi bir taraftan yeşil ve kırmızı fener
lerin beraberce görülmesi cihetlerine asla taallûk eylemez. 

Madde 16 — iki vapur sefinesinin yolları arkuru olupta 
müsademe tehlikesi anlaşıldığı surette diğerini kendi sancak 
tarafında gören vapur sefinesi diğerinin yolundan çıkacaktır. 
Yani sancak tarafında gördüğü vapura yol verecektir. 

Madde 17 — Biri vapur diğeri yelkenli olarak iki sefine 
yekdiğerine müsademe edecek istikamete doğru ileriledikleri 
halde mezkûr vapur sefinesi yelkenli sefinenin yolundan çıka
caktır. 

Madde 18 — Her bir vapur sefinesi müsademe edecek 
derecede diğer safineye takarrüb eylediği halde süratini azal
tacak veyahut lüzumuna göre durdurup ve geriye tornistan 
edecektir. 
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Madde 19 — işbu nizamname iktizasmca icab eden manev
raların icrasında her hangi bir cihete seyir olunduğunu ima 
için harekette bulunan bir vapur sefinesini'') gördüğü diğer 
sefineye mezkûr ciheti atide münderiç usul üzere ima etmesi 
münasib olabilir. Yan i : 

Buhar düdüğü ile bir dem kısa ıslık — ben sancağa geliyorum manasına 
„ „ iki dem kısa ıslık - ben iskeleye geliyorum manasına 
N M üç dem kısa ıslık ben tam yol ile geri gidiyorum manasına 

işbu işaretlerin istimali ihtiyara muhavveldir lâkin istimal 
olunduğu halde tariki sefine dahi derhal işarete tatbik edilme
lidir. 

Madde 20 — Balâda zikrolunan hususattan hariç olarak 
gerek vapur ve gerek yelken sefaininden her biri diğerini geç-
diği surette mezkûr geçilen geminin yolundan çıkacaktır. 

Madde 21 — Dar boğazlarda her bir vapur sefinesi mu-
hatarasız ve mümkünülicra olursa yolun müsaid tarafını veya
hut boğazın vasatını kendi sancak tarafına a'ıp azimet ede
cektir. 

Madde 22 — Balâda zikrolunan kaidelerle iki sefineden 
birisi nizamen voldan çıktığı halde diğeri kendi rutasını saklıya-
caktır yani tariki mahsusuna gidecektir. 

Madde 23 — Her türlü seyri sefain muhataratını def 
ve zail e tmek için işbu kavaide kemalile riayet ve müteyekkı-
zane hareket eylemek lâzımeden olduğu misillû iktizayı hale 
göre ansızın zuhuru melhuz olan bir tehlikeyi def için kavaidi 
mezkûreden hariç esbabı makule ve tedabiri lâzımeye teşebbüs 
eylemek dahi münasib olabilecektir. 

Hiç bir sebebe mebni sefainin tedabiri ihtiyatiyede 
tecvizi kusur eylememesi 

Madde 24 — işbu nizamname hükmünce lâzım gelen fener 
ve işaret gibi şeylerde tekasül eden veya gemiden dışarı 
bakmak için mahsus nöbetçi tayin etmiyen veyahut kaidei 
bahriyece icab edecek usulü mellâhiye ve tedabiri ihtiyatiyede 
tecvizi kusur eyliyen sahibi sefine ve} kaptan ve tayfadan hiç 
biri tebriyei zimmet edemeyip bu misillû halatın neticesinden 
mes'ul olacaklardır. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



254 

Limanlarla meyahı dahiliyede nizamatı seyrisefainin 
istisnası 

Madde 25 — İşbu nizamname mevaddından hiç birinin 
limanlara mahsus nizamat ile enhar ve meyahı dahiliyede seyri 
sefain usulüne asla dahi ve taallûku yoktur. 

Donanma ve maiyetinde olacak tüccar nakliye 

sefainine mahsus fenerler 

Madde 26 — Her hangi bir devletin iki ve daha ziyade 
sefaini harbiyesi ve maiyetinde bulunacak nakliye ve tüccar 
gemileri için ilâve olarak tertib edeceği mevki veya işaret fe
nerleri hakkındaki usul ve kaideye işbu nizamnamein müdaha
lesi olmıyacaktır. 

Madde 27 — Duçarı tehlike ve muhatara olan her bir se
fine gerek sefaini saireden ve gerek sahilden istimdad ve istiane 
için işaratı atiyeyi birlikte veyahut ayrı ayrı olarak irae ve 
istimal edecektir. 

Gündzün: 

1 - Takriben birer dakika fasıla ile boş top atacaktır . 

2 - Enternasyonal yani bütün devletlerce umum olan işaret 
kitabında (N G ) harflerile müş'ir ve şekli atide mersum muha
tara işaretini keşide edecektir. 

3 - Altında veya üstünde bir toparlak ile murabbauşşekil 

bir sancaktan ibaret olan uzak mesafe işaretini keşide edecektir . 

Geceleyin: 

1 - Takriben birer dakika fasıla ile boş top atacaktır. 

2 • Katran veyahut yağ fıçısı gibi şeyleri yakarak sefineden 
alev gösterecektir . 

3 - Kısa fasılalar ile birer birer endaht olunmak üzere her 
nevi elvan yıldız neşir edici hava? fişekler veyahut hambere 
atacaktır . 

irade tarihîT79 ^eceYJöö% 22 nitan 130/ 
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Ns: 57 — Eczayı semmiyenin attar ve kökçüler 
dükkânlarında füruht ettirilmemesine 

dair nizamname 
3 rebiülâhir 1302, 8 kânunusani 1300 

Madde 1 — Sanayıa ve ispençiyarlığa mahsus istihzaratı 
kimyeviye ve eczayı tıbbiyeyi külliyet üzere füruht eden esnafa 
akkar yani ecza tüccarı tesmiye olunur bunlar her hangi tebaa
dan olursa olsun işbu nizam ahkâmına riayetle mükelleftir. 

Madde 2 — Elyevm akkarlık edenler ve badema ecza ti
careti ile meşgul olmak istiyenler işbu nizamnamenin neşrinden 
sonra Derseadette Şehremanetinden ve taşrada mahallî hükü
metinden ruhsat istihsaline mecburdurlar. 

Akkarlık için ruhsat verilenlerin esamisi defteri mahsusuna 
kayid olunmak üzere Tıbbiye Nezaretine bildirilecektir. 

Madde 3 — Akkarlann her nevi eczayı tıbbiyeyi cüzi olarak 
satmaları ve reçete yapmaları ve kendi mağaza ve dükkânla
rında ve bunlara muttasıl bir mahalde eczahane küşad eylemeleri 
katiyen memnudur. 

Madde 4 — Attarlar tarafından satılması memnu olan ec 
zayı tıbbiyei müteferrikayı Akkarlar ancak icazetnameli olan 
eczacılara ve sanat sahihlerinden bulunduğunu musaddak Der-
seadetde Şehremanetinden ve taşrada mahallî hükümetinden 
ilmühaber istihsal ve irae edenlere işbu nizamnamede münderiç 
şeraite tevfikan satabilirler. 

Madde 5 — Akkarlar biri eczacı esnafına ve diğeri sanat
ları iktızasınca mevaddı semmiye istimaline mecbur olan nakkaş 
ve ayna s ı ras ı ve fotoğraf gibi sanayi erbabına satacaklan 
eczayı semmiyeyi kayid eylemek için iki defter tutmağa mecbur 
olup bunlardan eczacılara mahsus olanı Umuru Tıbbiyei Mül
kiye Nezaretinden ve diğeri Şehremanetinden bir şey kayid 
olunmaksızın her sahifesine numara vaz ve resmî mühür ile 
tahtim ve kaç varak olduğu nihayetinde tahrir ile tasdik ettiri
lecektir. 

Madde 6 — Akkarlar eczacılar ile erbabı sanayia satacak
ları eczayi semmiyenin nevi ve miktarını defteri mahsusuna kayid 
ve tarih vazı ile zirini müşteriye imza veya temhir ett irmeğe 
mecburdurlar. 
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Madde 7 — Erbabı sanayıa mahsus olmak üzere beşinci 
maddede beyan kılınan defterin bir kısmı boyacılığa ve sair 
sanayıa müteallik eczayı semmıyeyi heclittıcare taşraya bizzat 
götürmek veya göndermek için iştira edecek tacirlere tahsis 
olunarak bunlara satılan eczasının miktar ve nevi ile tarihi bey'i 
ile tahrir ve ziri o tacire temhir veya imza ettirilecektir ve bü 
suretle eczayı semmiye iştira eden kimse tüccaı ı malûmeden ol
madığı halde eczayi semmiyeyı heclittıcare taşraya götürmek 
veya göndermek üzere iştira eylediğine dair muteber kefil irae 
etmesi ve kefil ile birlikte defteri mezkûru temhir veya imza 
eylemeleri lânmdır. 

Madde 8 — Akkarlar semlı ve tehlikeli eczayı dükkân ve 
mağazalarında mevaddı semmiyeden olmıyan şeylerden ayrı bir 
mahalde ve kilid altında hıfzetmeğe ve numune olarak meydana 
koyacakları mevaddı semmiyeyi dahi camlı ve kılıdli dolaplar 
derununa vazetmeğe her halde mecburdurlar. 

Madde 9 — Akkarların işbu nizam ahkâmına tevfıkı mu
amele edip etmedikleri Umuru Tıbbiyeı Mülkiye Nezareti tara
fından memuru mahsus marifetile ve usulü ve çhıle nezaret ve tef
tiş ettirilecek ve mugayiri nizam e f a l ve harekâtı görülenler kanu
nen mücazat olunacaktır. 

Madde 10 — Dahiliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

Atlarlar ve Kökçüler nizamnamesi 

Madde 1 — Attarlar işbu nizamnameye merbut defterde 
muharrer eczayi semmiye ve muzırrayı füruht etmekten kafiyen 
memnudur. Fakat eczacılar beledî ispenciyarhğı nizamnamesi 
mucibince yalnız reçete île füruht edebilirler. 

Madde 2 —- Attarlar avrupadan gelen ispisiyalite tabir olu
nan edviyei hususiye ile burada imal olunan ve mürekkebatı 
bilinmiyen edviyei hafiye ve mürekkebeyi ve eczacıların etibba 
reçetesi ile yapıp satmağa mecbur oldukları sair mualecatı 
füruht edemezler, 

Madde 3 — Kökçüler işbu nizamnameye merbut defterde 
gösterilen mevaddı nebatiyei semmiye ve muzırreyi ayrı ma
halde hıfzetmeğe ve bunları malûm olan akkarlarla eczacılardan 
gayrı kimseye satmamağa mecburdurlar. 
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Madde 4 — işbu nizamname ahkâmına muhalif hareket 
eden attar ve kökçüler ceza kanunu hükmüne tevfikan müca-
zat olunurlar. 

Madde 5 — Dahiliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

Beyi ve füruhtu attarlar için külliyen memnu alan ve 
ecza tüccarı tarafından satılmasına meşruten mezuniyet 

verilen eczayi muzırra ve semmiyenin defteridir. 

1 - Arsenik ve istihzarah (Hamızı arseniki yani fare otu 
ve zırnıh ve saire) 

2 - Hamızı finik 
3 - Hamızı kibrit 
4 - Hamızı azot (Tiz ab) 
5 - Maı zerin 
6 - Hamızı klorma (tuz ruhu) 
7 - Hamızı fosfor 
8 - Hamızı humaz 
9 - Hamızı kiyanos ma ve istihzaratı kiyanosiye 

10 - Nışadır ruhu 
11 - Kurd boğan istihzaratı 
12 - Ekonitin ve emlâhı 
13 - Apo morfin 
14 - Azotit fızza (Cehennem taşı) 
15 - Atropin Ve emlâhı 
16 - Bellâdon ve istihzaratı (Güzel avret otu) 
17 - Kafein ve emlâhı 
18 - Kuduz böceği ve istihzaratı 
19 - Kloral 
2 0 - Klorit potas 
21 - Klorneml 
22 - Kodein 
2 3 - Acı çidem ve istihzaratı 
2 4 - Ebucehil karpuzu ve istihzarah 
2 5 - Katran ruhu yani kreozot 
26 - Emlâhı nühasiye (Göztaşı vesaire) 
27 - Yüksük otu ve istihzaratı 
2 8 - Dicitalin ve istihzaratı 
2 9 - Taflan suyu ve taflan ruhu 

T. 1 C. 5 F . 17 
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30 - Acı badem suyu ve acı badem ruhu 
31 - Lokman ruhu 
32 - Patalomba-kotalamba 
3 3 - Hubbusselâtin ve yağı 
3 4 - Hubbülmülûk 
3 5 - lyod ve istihzaratı 
3 6 - Tırtır mukayyi ve timur bozan istihzaraU 
37 - Brom ve istihzaratı 
3 8 - tyodoform 
39 - Altın kökü 
4 0 - Jaborandi ve plakarpin 
41 - Bâk otu 
42 - Tatula ve istihzaratı 
4 3 - Afyon ve istihzaratı 
44 - Morfin ve emlâhı 
4 5 - Haşhaş ve şurubu ve körükcüoğlu macunu 
46 - Haşiş ve esrar 
47 - Civa ve istihzaraü ( sürür sülmen aksülmen ve zen-

cefre ) vesair mürekkebatı 
4 8 - Kargabüken ve istihzaratı 
49 - Enyas baklası 
50 - Kalabar baklası (Kalabarin) 
51 - Balıkotu pikrotoksin 
52 - Bitotu 
53 - Hank 
54 • lstiriknin ve brosin ve ikazorin ve emlâhı 
55 - Veratrin ve emlâhı 
56 - Papaz otu 
57 - Altın istihzaratı 
58 - Fosfor ve istihzaratı 
59 • Kurşun istihzaratı (üstübeç vesaire) 
6 0 - Podoflin 
61 - Kara ardıç 
6 2 - Santonin (Horasan!) 
6 3 - Sedef otu 
64 - Baldıran ve istihzaratı 
6 5 - Ada soğanı ve istihzaratı 
6 6 - Çavdar mahmuzu ve ergotin 
67 - Tutya mürekkebatı 
6 8 - Kara cöpleme 
İrade tarihi: 22 reoeb 1302, 25 nisan 1301 
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J 6 : 5 8 — Süryaııii Yakubilerle Süryanii Katolikler 
beyninde mütehaddis kilise müııazaatınııı 

halline dair 
15 muharrem 1302, 23 teşrinievvel 1300 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin 1037 numaralı 
mazbatası suretidir. 

Adliye ve Mezahib Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buy-
rulan tezkeresile melfufatı 21 zilkade 301 tarihinde Dahiliye 
Dairesine ita kılınmakla mütalea olundu. Mezkûr tezkerede 
Musulda Süryanii kadimlerle süryanii katolikler arasında mütekev-
vin kilise münazaasından dolayı tetkikatı muktaziye icrasi hak
kında sebkeden iş 'an sami üzerine icra kılman tahkikat netice
sinde bu kilise münazaası elli sene evvel katolikliğin zuhurunda 
başlamış yani bu cemaatten katolik mezhebine sülük edenler 
kiliselere iştirak etmek hakkını muhafazaya çalışmış ve Martoma 
ve Tahire nsm kiliselerin ortasından duvar keşidesile tarafeyne 
tahsis edilmiş olmasından naşi o vakittenberi davanın arkası 
kesilmemiş olduğu ve bin iki yüz doksan üç tarihinde Şûrayı 
Devlet kararile bairadei seniye sadır olan emri âli mucibince 
mezkûr iki kiliseden bölme duvarlarının refile bunlar mun-
hasaran Süryani Cemaatine iade kılınmış olduğu halde 
katoliklerin itiraz ve istikası ve her nasılsa Fransa ve İngiltere 
Sefaretlerinin müdahalesi üzerine doksan altı tarihinde sudur eden 
diğer bir kıt 'a emri âli hükmünce mezkûr Tahire kilisesile yine 
Süryanii kadimlere aid olan maraso dimi kilisesinin müstekil-
len katoliklere ita ve martoma ile diğer tahire kiliselerinin Sür-
yanilerde ipkasile teferruatınım bir komisyon marifetile tesviyesi 
sureti karargir olmuş ve bu karar ise Süryanii kadimlerin şikâ
yet ve feryadlarını istilzam eylemiş olduğuna binaen emri âlii 
ahir mucibince yalnız kiliseler katoliklere teslim olunup sair 
ahkâmı icrasız kalmış idûği ve mezkûr emri âlinin hükmü bir 
mezhebe aid maabid üzerinde ol mezhebi terkeden efradın hak
lan olamaması esasına ve katolikler muahharen kendilerine ki
fayet edecek kiliseler inşa ederek münazaalı kiliselere ihtiyaçları 
kalmamak ve bunları ambar ve mağaza şeklinde kullanmamak 
mukaddema katoliklerin bu kiliselere teşriki Babıâliye hilâfi ha
kikat malûmat itasından neşet etmiş olmak gibi e sbaba mebni 
iken muahharen zikroiunan sefaretlerin tavasutian üzerine son-
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raki emri âli sadır olmuş olduğu ve sefaretlerin, bu baptaki ta
vassutları ne yolda idüği bilinmek üzere keyfiyet nezareti 
celilei Hariciyeden istifsar olunmuş isede cevaben alınan 
tezkerede hususu mezkûr hakkında sefareteyni müşariley-
hima ile bir gûna muhabere cereyan etmeyip yalnız Fransa 
sefaretinden verilen bir takrirde bu babdaki tavassutun kabul 
olunamıyacağı cevabı verildiği iş 'ar kılınmış ve şu halde müda-
halei sabıka biveçhi vukubulmuş ve hem de maslahatın usul hari
cinde bu yola şevkine sebeb olduğu anlaşılmış olduğuna ve ış'arı 
mahallî dahi süryanikrin şikâyetini haklı göstermekte idüğıne 
ve mukaddemki emri âli bazı kimseler bulundukları mezhebi terk 
ederler ise mabed ve sair mezhebi kadimlerine müteallik ebni-
yeye müşareket edememek kaidei esasiyei muhikkasına müh-
teni bulunduğuna nazaran emri âlii ahirin terkini kaydile Şûrayı 
Devlet Kararına müstenid olan doksan üç tarihli emri âlı hük
münün ipka ve icrası ve bu babda şayet diğer taraf itiraz 
eder ise yine Şûrayı Devletçe tetkiki maslahat ettirilmesi mu-
vafıkı maslahat idüği dermeyan kılınmıştır. 

Tetkikatı mebsutadan anlaşıldığı veçhile Süryanî Yakubiler 
ile Süryanî karohkleri beyninde şu mabed meselesi kadim bir 
şey olup tarafenyden şikâyat ve müracaat vukubuldukça yek
diğerine mütenakız kararlar verilmiş yanı zamanın hüküm ve 
icabına göre hangi tarafın nüfuz ve kuvveti galîb gelmiş ise 
o tarafın istidası terviç olunarak tesviyei maslahat olunmak 
istenilmiş isede diğer tarafın şikâyet ve ademi muvafakati cihe-
ttle verilen kararlar mevkii icraya konulamamış ve en sonra 
keyfiyet Şûrayı Devletçe nazarı tetkik ve istiknaha alınarak 
nruvafıkı adil ve hakkaniyet karar verilmiş ve mucibince fermanı 
âli sadır olmuş iken katoliklerin sızlanmaları üzerine Fransa ve 
ingiltere sefaretlerinin müdahale i vakıalarına mebni işin başka 
bir surette tesviyesine kalkışılıp bu dahi mevkii fiil ve icraya 
konulamamış olduğuna ve bu mesele dahilî bir madde olup hüs
nü tesviye edilmiş iken ecanibin müdahalesile keyfiyetin başka 
bir surete ircaına teşebbüs edilmesi kabul olunamıyacağı gibi 
sefaretler kararı nıeşıuhu tadl eder bir gûna delil ve kuvvet 
dahi meydana koyamadıklarına ve bir mezhebin mabedi o 
mezhebde bulunanlara aid olmak lâzımgelip katolikler Yakubi-
lerden ayrıklıkları Vakit Yakubilere mahsus kiliselerden katolik-
lere dahi hisse verilmiş isede bu tedbir katoliklerin henüz mabed-
leri olmamasında» naşi sureti muvakkatede ittihaz olunmuş ve 
şimdi ise katolikler muntazam kiliseler yapıp tefrik edilen his-
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selere ihtiyaçları bertaraf olmuş idüğine binaen bu mesele 
hakkında Şûrayı Devletçe verilmiş ve icrayı ahkâmına fermanı 
âli sadır olmuş olan karar mucibince icrayı muamele olunması 
lâzımgeleceğinin Musul Vilâyetine iş'arı ve bu madde hakkında 
ahiren verilmiş olan emri âli kaydinin terkini hususunun dahi 
Divanı Hümayun kalemine havalesi tezekkür kılındı olbabda 
emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

Musulda Süryanii kadimlerle Süryani katolikler arasında 
mütekevvin kilise münazaasının sureti faslı hakkında verilen 
kararı havi Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinden tanzim olunan 
işbu mazbata meyanei acizanemizde mütalea olundu. Mealin
den müsteban olduğu üzere kararı mezkûr bir mezhebin 
mabedi o mezhebde bulunanlara aid olması esasına müs-
tenid ve bu suret geçen 1293 senesinde Şûrayı mezkûr 
kararile bilistizan şerefsudur buyrulmuş olan iradei seniye 
mantuku âlisi veçhile tastir ve ita kılınmış olan fermanı 
âli hükmüne dahi muvafık bulunmasına ve Süryanii kadim
lerden ayrılan katolikler taraflarından kendilerine mahsus 
muntazam kiliseler yapılmış olmasına binaen fermanı âlii mez
kûr mucibince ifayı muamele olunmasının Musul Vilâyetine 
iş'arının Dahiliye Nezaretine ve şu halde Süryani kiliselerinden 
ikisinin katoliklere tahsisine dair doksan altı tarihinde verilmiş 
olan emri âli kaydının terkini hususunun divanı hümayun kalemi
ne havalesi meyanei acizanemizde dahi müttehiden tezekkür ve 
tasvib kılınmış isede katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veli-
yulemrindir. 

7 receb 1302, 10 nisan 1301 

Tezkerei maruza 

Musulda Süryanii kadimlerle Süryani katolikler arasında 
mütekevvin kilise münazaasının sureti faslına dair Şûrayı Dev
let Dahiliye Dairesinden tanzim olunup Meclisi Mahsusu Vüke
lâda bilmütalea tezyil olunan mazbata leffen arz ve takdim kılın-
mağla münderecatı hakkında her ne veçhile emrü fermanı hü
mayunu mülûkâne şerefmüteallik buyrulur ise mantuku âlisi 
infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim olundu efendim. 

7 receb 1302, 10 nisan 1301 
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İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei saniyei Sadaretpe-
nahilerile melfuf evrak manzuru âli buyrulmuş ve berveçhi isti
zan kararı maruzun icrayı icabatı hususuna iradei seniyei haz
reti Padişahî şeref müteallik buyrulmasına mebni evrakı melfufa 
iade kılınmış olmakla olbabda emrü ferman hazreti melehül-
emrindir. 

12 receb 1302 ve 15 nisan 1301 

Başkâtibi Hazreti Padişahîi 

Musul Vilâyetine yazılan Tahriratı 
Dahiliye suretidir 

Musulda süryanii kadimlerle süryani katolikler arasında mü-
tekevvin kilise münazaasından dolayı tetkikatı muktaziye icrası 
hakkında sebkeden emir ve iş'arı samii Sadaıetpenahi üzerine 
Adliye ve Mezahib Nezareti Celilesinden takdim olunan tezkere 
Şûrayı Devlete havale buyrulmaktan naşı olbabda Dahiliye 
Dairesinden kaleme alınan ve icrayı icabına Meclisi Vükelâ 
kararile bilistizan iradei seniyei cenabı Padişahî şerfmüteallik 
buyrulan mazbatanın bir sureti muhrecesi leffen irsal kılınmış 
ve mütaleasından müsteban olacağı üzere işbu münazaa sürya
nii kadimlere mahsus olan kiliselere süryani katoliklerin teşri
kinden münbais olup bir mezhebin mabedi o mezhebde bulu
nanlara aid olmak lâzımgelip katolikler süryanii kadimlerden 
ayrıldıkları vakit mezkûr kiliselerden anlara hisse verilmiş ise-
de bu tedbir katoliklerin henüz mabedi olmamasından naşi su
reti muvakkatede ittihaz olunmuş ve şimdi ise katolikler mun
tazam kiliseler yapıp tefrik edilen hisselere ihtiyaçları kalma
mış olduğundan geçen bin iki yüz doksan üç senesinde Şûrayı 
Mezkûr kararile bilistizan şeref sudur buyrulmuş olan iradei 
seniye mantuku âlisi veçhile tastir ve ita kılınmış olan Fermanı 
âli mucibince hemen muamele olunmasının savbı valâlarına 
ve süryani kiliselerinden ikisinin katoliklere tahsisine dair 
doksan alb tarihinde verilmiş olan emri âli kaydinin terkini 
hususunun dahi divanı hümayun kalemine havalesi gösterilerek 
iktizası ifa kılınmış olmakla vilâyeti behiyelerince de ber muci
bi karar ve iradei seniye ifayı muktezasına himmet buyrulması 
siyakında şukka terkim kılındı. Efendim. 

şaban 1302 ve 4 mayıs 1301 
İbrahim Edhem 
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Jfe: 5 9 — 17 kaleni emtia ve eşyayı dahiliyenin 
harice ihracı için 2 2 cemaziyelevvel 1 3 0 0 ta

rihli iradei seniye mucibince muayyen 
bir sene müddetin 9 kalem eşyaya 

dahi teşmili hakkında 
iradei Seniye 

29 receb 1302, 2 mayıs 1301 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Memaliki ecnebiyeye gönderilmek üzere cinsini tefrik ve 
tasfiye ve terbiyelerince bazı ameliyat icra eylemek ve Avrupa 
tüccarından müşterisi bulundukça satmak için muvakkaten as
habı mağazalarına nakil ve iddihar olunacak eşyanın ihracı zım
nında muayyen olan altı mah mehlin bazı emsaline kıyasen ma-
adın cevherleri hakkında dahi bir seneye iblâğı rüsumat ema
netinin Şûrayı Devlete havale buyrulup Tanzimat Dairesinde 
kıraat olunan tezkeresinde istizan olunuyor. 

Emaneti müşarileyhadan evvelce vukubulan iş'ar üzerine 
Penbei ham ve yapağı ve Afyon ve kitre ve cehri ve mazı 
ve palamut ve kök boya saleb ve harir ve harir kozası ve şe-
m'i asel külçesi ve mahmuziye ve hayvan cülûdu ve kendir ve 
susam ve keten tohumunun Avrupaya ihracı için nizamen mu
ayyen olan altı mah müddet tefrik ve tasfiye gibi bazı ameli
yata kâfi olamaması cihetle 3 cemaziyelâhır 1300 tarihinde tan
zim ve takdim kılınan mazbata üzerine bilistizan şerefsanih olan 
iradei seniyei cenabı Padişahı hükmünce bir seneye iblâğ olun
duğu gibi muahharen emaneti müşarileyhadan vukubulan iş 'ar 
üzerine 4 rebiülevvel 1301 tarihinde tanzim ve takdim kılınan 
mazbatada seccade ve kilim ve halı ve cicim ve meyankökü 
ve gülyağı ve şimşir ve zırnıh ve nuhas külçesi hakkında 
dahi müddeti mezkûrenin bir seneye iblâğı lüzumu arzedilmiş 
idi ticareti dahiliyece müstelzimi menfaat olacağı dermeyan edil
mekte olmasına göre müsaadei mezkûrenin emsali misillû zikro
lunan maadin cevherlerine dahi tevsii şümulü zımnında ifayı 
muktazasının emaneti müşarileyhaya havalesi tezekkür kılındı 
o lbabda emrüferman hazreti menlehülemrindir. 

iradei tarihi 11 saban 1302 14 mayıs 1301 

TBMM KÜTÜPHANESİ



264 

J * : 6 0 — Runıelii Şarkî Cemaatı lyiüslimesi hakkın
daki Talimatın 5 4 ünciı maddei kaimesi 

11 şaban 1302, 14 mayıs 1301 

Bir vakfın tevliyete meşrut gailesi ol vakfa ilelebed müte
velli olanlara aid olacağından Nizamnamei dahilii vilâyetin 
dört yüz seksen altıncı maddesinde gösterilen tazminat bono
larından hakkı tevliyet ile hayrat ve sair tesisatı diniyenin 
masarifi lâzımasına ifraz olunacak resülmal akçelerinin sureti 
idare ve tenmiyesi bir diğer talimat ile temin olunmak ve Ev
kaf Nezareti Celilesinin istihkakı cemaatı müslimenin ihtiyacatı 
ile tevfik edilmek üzere mezkûr bonolar namınamii Şeyhülis
lâm iye ita olunacaktır. 

>fe: 61 — Evrak ve resaili mıızırraııııı memaliki 
Osmaııijeyc meni ithal ve intişarı için tedabiri 

muktaziye ittihazı hakkında iradei scııiycyi 
ııınbellift Tahriratı Rüsıımiye 

18 şaban 1302, 21 mayu 1301 

Evrak ve resaili muzırranın memaliki mahrusada intişarı 
kat 1 iyen memnu olduğu halde Derseadedce arasıra bazı asarı 
muzırra münteşir ve bu ise memurlarının ademi dikkat ve 
mübalâtmı müsbit olmasına nazaran hükmü memnuiyetin halel
den vikayesile o misillû evrak ve resaili muzırrenin meni ithal 
ve intişarı için lâzımgelen tedabirin icrası hakkında şerefsudur 
buyrulan iradei seniyei Hazreti Padişahı üzerine Maarif Nezareti 
celilesile cereyan eden muhabere cevabında gösterildiği veçhile 
o gibi kütübü muzırranın memaliki şahaneye meni ithali husu
sunda tekayyüdat ifası birinci derecede gümrük dairesine aid 
ve bunun İçin emaneti mecide memurini mahsusada mevcud 
idüğinden gümrüklerce de bermantuku emrüfermanı hümayun lâ
zımgelen tedabirin aleddevam pişi nazan dikkat ve ihtimamda 
tutulması esbabının istikmali hame pirayı tazim ve ibcal olan 
16 mayıs 1301 tarihli bir ktt 'a tezkerei samiyei hazreti Vekâlet-
penaide irade ve iş 'ar buyrulmuştur. Malûmu valâları buyruduğu 
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veçhile kütüb ve evrakı sairei muzırranın memaliki şahaneye 
meni ithali birinci derecede pişi nazarı dikkat ve ehemmiyete 
alınacak mevaddan olup bu yolda mukerreren vesaya ve tebligat 
icrasından dahi hali kalmadığı malûm olmasıle şimdiye kadar 
olunan mesaiye tevfikan badema dahi gümrüklerden hiç bir su
ret ve vesile ile o makule kütübü muzırranın imranna meydan 
bırakılmayıp ber mucibi iradei seniye tedabiri lâzıme ve tekay-
yüdatı kâmile ittihaz ve icrasına ihtimam ve gayret buyrulması 
siyakında. 

>fe: 6 2 — Diyarı ecnebi >e>e bcrnyıihraç iskeleden 
iskelc>e {jötıırıılcn emtia ve eşyayi Osmani>e müd
deti ni/.nıniyci ihraclyesiııin cevahiri madeniye 
hakkında dahi temdidine dair Iradei seııiyeyi 

miıhellitj tahriratı Rüsuıniyc 

26 şaban 1302, 29 mayıs 1 ;01 

Diyarı ecnebıyeye naklolunmak üzere bir iskeleden rlığ^r 
iskeleye götürülüp cinsinin tefriki ve yahut diğe- - bir sebebe 
mebni işbu ikinci iskelede nizamnamesi mucibince muvakkaten 
ithaline ruhsat verilen memaliki mahrusa emtia ve eşyasının 
kaf iyen diyarı ecnebiyeye ihracı zımnında muayyen olan altı 
mah müddetin 31 mart 1299 ve 13 mayıs 1301 tarihli iki kıt 'a 
tahrîratı umumiyede tadad ve beyan olurum eşya hakkında bir 
seneye iblâğ buyrulduğu gibi vukubulan arz ve istizan üzerine 
bunun maden cevherlerine dahi tevsii şümulü 18 mayıs 1301 
tarihli buyruldui sami ile tebliğ buyrulan ahkâmı iradei seniye-
den olduğundan tamimi keyfiyet olunması Cemiyeti rüsumiye-
den ifade kılınmış ve işbu tahriratı muhlisinin ziri nezareti behi-
yelerinde kâin idarelerin adedine binnisbe nüshası 
leffen irsal kılınmış olmağla bunların bamucib mezkûr idarelere 
isrası hususuna himmet. 
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Jfc: 6 3 — Umuru hukukiye, muhtelitti kalemiııce 
tasdik olunacak evraka 4 0 kuruşluk yerine 

5 0 kuruşluk harcı tasdik pulu ilsakı 
hakkında iradei seniye 

10 ramazan 1302, 11 haziran 1301 

Tezkerei maraza 

Hariciye Nezareti celilesinin leffen arz ve takdim kılınan 
tezkeresi mealinde Umuru Hukukiyei Muhtelite kalemi hulefası 
maaşlarının cüziyeti sebebile aklâmı saire misillû sınıf teşkilile 
maaşlarının tensikı zımnında tasdik hasılatından şehrî iki bin 
beşyüz kuruşunun kalemi mezkûr tahsisatına zammı ve evrakı 
hukukiyeye kırk kuruşluk pul yapıştırılmakta olduğu halde 
melfuf pusulada gösterildiği üzere hulefayi mumaileyhimin 
cüziyeti maaşlarına mebni fazlası beyinlerinde taksim olunmak 
üzere elli kuruş hare alınmakta olup bu ise bir emir ve karara 
müstenid olmadığından istifa olunmakta olan resim bir usulü 
mazbuta tahtında cereyan etmek üzere pulların elli kuruşluk 
olarak tab ' ı ve bervechi muharrer alınmakta olan fazlai resim 
zammı mezkûre tekabül ettikten sonra Hazinei celile için bin 
kuruş kadar fazlai varidat hasıl olacağı ifadesini havi kalemi 
mezkûr müdiriyetinden tanzim olunan müzekkerenin gönderil
diği ve elli kuruş resim alınıp da kırk kuruşluk pul yapıştırıl
ması mugayiri usul olduğuna mebni pulların elli kuruşluğa teb
dili ve kalem maaşatının tensikı muvafıkı maslahat idüği beya-
niie icrayi icabı lüzumu gösterilmiş olmağla olbapta her ne 
veçhile iradei seniyei Hazreti Padişahî şerefmüteallik buyuru-
lur ise infazı mentuku münifine ibtidar edileceği beyanile tezke
rei senaveri terkim olundu efendim. 

S aid 

İradei seniyei Hazreti Padişahiyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile melfuf evrak manzuru âli buyurulmuş ve bervechi 
istizan muamelâtı mukteziyenin ifası hususuna iradei seniyei 
hazreti hilâfetpenahi şerefmüteallik buyurularak evrakı maruza 
iade kılınmış olmağla olbabda emrüferman hazreti menlehül-
emrindir. 

12 ramzan 1302, 13 haziran 1301 
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Jfc: 6 4 — Umumu Maliye Heyeti teftişiyesinin sureti 
teşkil ve vezaifine dair nizamname 

8 receb 1302, 11 nisan 1301 

BİRİNCİ F A S I L 

Heyeti teftişiyenin sureti teşkili 

Madde 1 — Devairi merkeziye ile vilâyat muamelâtı maliye 
ve hesabiyesinin teftişi için divanı muhasebat maiyetinde bir 
heyeti teftişiye teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Memaliki şahane işbu nizamname zeylinde 
gösterildiği veçhile on altı teftiş dairesine taksim ile her daireye 
bir müfettiş ile bir muavin tayin olunacaktır. 

Madde 3 — Müfettişler devairi merkeziyede muhasebecilik 
ve vilâyatta defterdarlık etmiş ve bunlara muadil sair memu
riyetlerde bulunarak muamelâtı maliye ve usulü defteride 
malûmatı kâmile hasil etmiş olan memurinden intihab ile 
bilistizan müteallik buyurulacak iradei seniye mucibince ve 
muavinleri dahi usulü dairesinde bilimtihan birinci ve ikinci 
sınıf muhasebeciliğe hakkı intihab kazanmış ve divanı muhase
bat dairesinde derdesti teşkil olan hesab mektebinde tahsili 
fünunu hesabiye ve maliye ile birinci derecede şehadetname 
almış veyahut birinci ve ikinci sınıf muhasebeciliklerde ifayı 
hüsnü memuriyet etmiş olanlardan intihab olunarak divanı 
muhasebatın tensibile tayin olunurlar. 

Madde 4 — Müfettişliklerden birisi münhal oldukta merkez 
nıuhasebecilerile defterdarlardan ve lâakal iki sene muavinlik 
etmiş muavinler içinden bizzat müfettişlik idaresine ehliyetini 
asarı filiyesile isbat etmiş olanlardan birisi intihab ve tayin 
olunacak ve üçüncü maddede beyan olunan evsafı haiz memu
rini saireden birinin tayini dahi caiz olacaktır. 

Madde 5 — Divanı muhasebat memurini teftişiye için bir 
sicil istidlali ittihaz ile gönderecekleri evrak üzerine her müfettiş 
ve muavin hakkında birer derece ehliyet ve iktidar tayin ve 
itibar edilerek o araya kayid ve zapt edecektir. 

Madde 6 — Taş r a müfettiş ve muavinlerinin dairei memu
riyetleri bidayeten kur 'a ile tayin olunacağı gibi her senei 
maliye iptidasında dahi divanı muhasebat her müfettişin ismine 
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bulunduğu daireye mülâsık devair üzerine alenen kur'a keşide-
sile kurasının isabet edeceği daireye nakil ve tahvil 
elunacaktır. 

Madde 7 — Bir müfettişin memur olduğu dairei teftişatı 
ikmal olunmaksızın takibine memur olacak müfettiş o daire dahi
lindeki vilâyetlerden iptida teftişi na tamam kalan vilâyette 
ifayı memuriyete bed edecektir. 

Madde 8 — Taşra müfettiş ve muavinlerine dairei memu
riyetleri dahilinde keştügüzarlarında ve Derseadetten veya bu
lundukları mevkii saireden dairei memuriyetlerine vusullerine ka
dar kat edecekleri mesafe için harcırah kararnamesine tevfikan 
harcırah ita olunacak ve fakat Derseadet dairesine tayin olu
nacak müfettiş ile muavinine masarifi devriye ve saire namile 
bir şey verilmiyecektir. 

Madde 9 — Müfettişlerin mercii divanı muhasebat olup 
devairi merkeziyeye müteallik olan hususat devaire divanı 
muhasebat vasıtasile tebliğ kılınacaktır. 

Madde 10 — Teftişatı vakıasında bir suretle iştibah edilen 
müfettişin kendisini takib edecek olan müfettiş gelinceye kadar 
beklemeksizin hemen iştibah edilen maslahat üzerine hali tah
kik olunmak için o müfettişin bulunduğu mahalle en yakın olan 
müfettiş ve muavinlerden biri sureti mahsusada gönderile
bilecektir. 

İKİNCİ FASİL 

Müfettişlerin vezaif ve muamelâtı 

Madde 11 — Müfettişler Derseadet ve vilâyatta emvali 
devletin kabız ve sarfına memur olan bilcümle devairi mülkiye 
ve askeriye mal memurlarile maa tahrir vergi ve aşar ve ağnam 
ve rüsumat ve orman ve maadin vo posta ve telgraf ve nüfus 
memurlarının ve asakiri zabtiye idare ve hesab eminlerinin ve 
tahsildarların ye ziraat ve maarif ve evkaf ve eytam ve beledî 
ve tekaüd ve menafi sandıklarının ve Derseadette emniyet san
dığı ile vilâyatta açılacak şubelerinin ve mahkemelerin bilcümle 
usul ve muamelei maliyesini ve defatir ve evrakı hesabiyesini 
ve alelûmum cezayi nakdiler hesabatını ve ambar ve mahzen
lerde bulunan zehairi üşriye ve eşyayı saireyi hiç bir memur-
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dan istihsali muvafakate muhtaç olmaksızın tetkik ve tahkik 
ve nizamnamesinin on altıncı maddesi icabınca idaresine mü
dahale etmeksizin rüsumu hamse ve kezalik mukavelei mahsu-
sasına tatbikan müşterekülmenfaa reji şirketinin defatir ve ev
rakını ve mağ-aza ve sandıklarını muayeneye memurdur. 

Madde 12 — Müfettişler icrayı memuriyete bed etmezden 
evvel Derseadette teftişine memur olduğu dairenin âmirine 
müracaat ve taşralarda dahi vilâyat merkezine vusulünde valii 
vilâyet bulunan zatın nezdine azimetle yedlerine ita olunan 
fermanı âliyi bilibraz beyanı memuriyet edecek ve girecekleri 
devaır ve mülhakat memurlarile liva mutasarrıfları hakkında 
dahi bu veçhile muamele edeceklerdir. 

Madde 13 — Derseadet dairesine memur olan müfettiş 
vilâyat müfettişleri gibi emri eftişe hesabat ve muamelâtın içti
ma ettiği merkezden başlıyarak iptida hazinei celilenin ve badehu 
her daire ve şubei idarenin ve tesisatı umumiyenin veznelerini 
ve kuyud ve defatiri hesabiyesini teftiş ettikten sonra levazım 
ve eşyayı ayniye ambarlarını muayene edecek ve bunlara mü-
teferri kâffei muamelâtında vilâyat müfettişleri hakkında vaz 
olunan usul ve tertibe tatbiki hareket eyliyecektir. 

Madde 14 — Derseadet ve vilâyat müfettişleri işbu nizam
namede tayin olunan muamelâtı teftişiyeye hasrı vazife ile de-
vair ve vilâyat memurlarının umuru idareye müteallik muamelât 
ve icraatına ve ihtaratı vakıaları üzerine veyahut devairi idarece 
sureti mahsusada teşebbüs olunan tahkikat ve muhakemata 
müdahale etmiyeceklerdir. 

Madde 15 — Vilâyata memur olan her müfettiş muavini 
ile beraber divanı muhasebattan alacağı talimat iktızasmca 
iptida hangi vilâyeti teitiş edecek ise doğruca o vilâyet mer
kezine azimetle isbatı memuriyet eyledikten sonra izaai vakit 
etmeksizin evvelâ merkez mal sandığını teftiş yani mevcud 
olan nükudun miktarını sandık yevmiye defterindeki makbuzat 
ve medfuat beynindeki miktar ile badettatbik mal kaleminde 
mevcud olan defatiri esasiyedeki varidat ve masarifat hesabiarı 
yekûnlarını cem ile bunları yevmiye defterindeki makbuzat ve med
fuat yekûnlerile tatbik ederek açığı olup olmadığını tahkik saniyen 
vilâyet muhasebe kaleminde tutulan bilcümle kuyud ve defatiri 
gözden geçirip ve varidat ve masarif attan dahi icabı takdirin-
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de bazı kalemlerinin evrakı müsbitelerile tatbikatını icra edip 
usul ve kavaidi hesabiyeye ve tensikatı ahire mucibince mütte-
haz olan numunelerine ve talimatı mahsusasına tevafuk edip 
etmediğini tahkik ve badehu merkezi vilâyette bulunan şuabatı 
idare sandıklarile kuyud ve defatiri hesabiyesini sureti meşru-
hada teftiş salisen pul ve mahsulâtı üşriye ve her bir şubei 
idareye eşya ve levazım ve edevatın muhafazasına mahsus am
bar ve mahzenleri muayene ile mevcudunun cins ve miktarını 
defatiri hesabiyesine müracaat ile tetkik edecektir. 

Madde 16 — Müfettişler devair ve şuabatı idare veznelerini 
ve mal sandıklarını ve ambar ve mahzenleri hini teftişinde 
bunlardan birinin açığı zuhur eder ve kuyud ve defatirin mua
yenesi esnasında ahvali teftiş olunan memurun zimmetine akçe 
geçirmeiş veyahut kuyud ve hesabat ve muamelâtı cariye
sine hile ve fesad karıştırmış olduğunu hisseder ise mal ma
muruna nizama tevfikan işten el çektirilmesini ve yirine aharı
nın tevkilile tahtı muhakemeye alınmasını muntazam ve muvaz-
zah bir müzekkere ile Derseadette mensub olduğu dairenin en 
büyük memuruna ve taşralarda makamı vilâyete beyan ve 
ihtar ve keyfiyeti divanı muhasebata da iş 'ar edecektir . 

Madde 17 — Müfettişler bir mahallin muamelâtı maliyesini 
teftiş ettikleri sırada diğer bir mahal memurini hesabiyesinden 
birinin bir gûna uygunsuz hareketine delâlet eder bir hale 
kesbi ıttıla ederler ise derdest olan teftişatı men ve tatil etme
mek şartile şifreli telgraf ile Divanı Muhasebata malûmat 
vererek ya bizzat veyahut muavinleri vasıtasile tahkikatı lâzı-
meyi ve tedabiri müstaceleyi ittihaz edeceklerdir. 

Madde 18 — Müfettişler umuru maliyeye müteallik kavanin 
ve nizamatın suveri icraiyesine dikkat edip nizamatı mezkûre 
ahkâmının tamamii icrası lüzumunu memurini mahalliyeye ihtar 
edecekler ve tutulan defatirin derseadette usulü muzaafeye ve 
taşralarda vilâyat hakkında müttehaz olan usulü kaydiyeye 
tevfik edilmediğini müşahede ettiklerinde memurin ve ketebei 
maliyeye ihtaratı lâzımeyi icra ve hesabatı mezkûreyi numune
lerine tevfik ite usul ve kavaidi hesabiyeyi tefhim ve talim 
edeceklerdir. 

Madde 19 — Derseadet müfettişi devairi merkeziyeden 
her birinin ikmali teftişatı üzerine Divanı Muhasebattan alacağı 
emre göre devairi mezkûrede bir diğerinin teftişine mübaşeret 
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edecek ve taşra müfettişleri dahi merkezi vilâyet olan liva ile 
elviyei mülhakadan her birinin kazalarile beraber teftişini ikmal 
eder etmez tahkikat ve meşhudatı vakıası iktızasınca en ziyade 
şayanı itina addedeceği livaya gideceğini Divanı Muhasebata 
muhtasar bir telgrafla ihbar edip livayı mezkûr ile elviyei sairede 
dahi merkezi vilâyet hakkında beyan olunan surete tevfikan 
ifayi memuriyet eyledikten sonra teftişine memur olduğu diğer 
vilâyete ve memur olduğu daire ikiden ziyade vilâyeti şamil 
ise Divanı Muhasebat tarafından tayin olunacak vilâyet mer
kezine azimet eyliyecektir. 

Madde 20 — Derseadet müfettişi şuabatile beraber devairi 
merkeziyenin ve taşra müfettişleri dahi merkez vilâyetile bera
ber elviyei mülhakanın her birinde ikmali teftişat eyledikçe 
meşhudat ve icraatını bir kıt 'a lâyiha ile izahen Divanı Muha
sebata bildirip bir nüshasını kendisini takib edecek olan mü
fettişe verilmek üzere mazrufen ve mahtumen derseadette 
devairi merkeziyenin en büyük memurlarına ve taşralarda 
merkezi vilâyette valiye ve sancaklarda mutasarrıflara verilip 
teslimini müş'ir yedinden ilmühaber alacaklar ve lâyihai mezkû
renin bir suretini Divanı Muhasebata göndereceklerdir. 

Madde 21 — Tebdili daire eden müfettişlerden her biri 
uğrayacağı mahallerde kendisinden evvel gelmiş olan müfettişin 
memhuren bıraktığı lâyihayı ahz ve mütalea edip anın lâyiha
sında münderic tetkikatı icabına göre tamik ve lüzum gördüğü 
şeyleri yeniden tetkik eyliyecektir. 

Madde 22 — Müfettişler yirminci madde mucibince tanzim 
edecek oldukları lâyihada devairin her birine müteallik olan 
mevaddı birbirine kanştırmıyarak başka başka birer kâğıda 
tahrir ettikten ve numara vaz eyledikten sonra devairi idareden 
her birine aid evrakı cem ve rapt ile başka başka zarfa koyup 
cümlesine müteallik olan hulâsaya lef edeceklerdir. 

Madde 23 — Her müfettiş tetkikatı vakıası esnasında mu
amelâtı maliye ve hesabiyenin sureti cereyanına ve devair ve 
şuabatı idare memurini maliye ve hesabiyesinin gerek ehliyet 
ve gerek aded ve miktarca derecei kifayetine ve sureti İntihab 
ve tayin ve tavziflerine ve bunlara dair kefalet usulünün icra
sına ve arazii midyenin mahlûlât ve müzayedatına ve alelûmum 
müzayede ve münakaşa muamelâtına ve aşar ve ağnam ve 
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emlâk vergisile rüsum ve tekâlifi sairenin suveri tahsiliyesile 
emvali devletin vakit ve zamanında istifasına ve mahsulâtı 
üşriye ve eşyayi ayniyenin muhafazasına müteallik hususatı ve 
idarei maliyece tahkik veya muhakemesine iptidar olunupta 
ukdei teahhure giriftar olan ve arkası aranılmıyan mevaddı 
velhasıl emvali devletin her ne suretle olur ise olsun izaasını 
mucib olacak ahvali tahkik ve zabt ile bunlardan icab edenleri 
derhal Hükümeti mahalliytye ihtar ve her daire ve şubei idare
nin teftişi hitamında mevaddı mezkûreyi ve bunlara müteallik 
görülen ahvali gayri marziyenin ve ezcümle mal memurlarının 
mtrkez ve şuabatınca olan muamelei müteselsilei hesabiyeleri-
nin sureti cereyanını yani şuabatından almak ve merbut bulun
duğu merkeze vermek ile mükellef olduğu şehr ve sal hesab-
larının ahz ve itası nizamat ve evamiri mevcudeye muvafık olup 
olmadığını tahkik ve muvafık olmadığı halde hükmü nizama 
ircaı muameleyi beyan ve ihbar ile beraber bunu ve müseb-
biblerinin derecei tesamüh ve tekâsüllerini Divanı Muhasebata 
gönderecek oldukları lâyihada bayan edeceklerdir. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Müfettiş muavinlerinin vezaifi 

Madde 24 — Müfettiş muavinleri mensub oldukları müfettiş 
ile beraber keştügüzar ederek muamelâtı tahririye ve hesabiye 
ve sairede müfettişin kendisine havai î edeceği işleri rüyet 
edecekleri gibi indelicab müfettiş tarafından tayin ve izam 
kılınacakları mahallerde emri teftiş müfettişler vezaifi faslında 
beyan olunduğu bilicra tanzim edeceği lâyihaları müfettişe ita 
edecek ve müfettişler dahi böyle muavinleri marifetile vukubu
lan teftiş lâyihalarında gösterecektir . 

Madde 25 — Muavinler münferiden teftiş ettikleri mahal
lerde doğrudan doğruya Divanı Muhasebat ile muhabereye ve 
taşralarda hükûmatı mahalliyeye ve Derseadette devairi rrierke-
ziyeye icrayı ihtar a ta mezun olmayıp müfettişe beyanı hal 
edeceklerdir. 

Madde 26 — İşbu nizamname tarihi neşrinden itibaren 
düsturun dördüncü cildinin üç yüz yetmiş dokuzuncu sayfasın
daki müfettişler nizamnamesini nasihtir. 

irade tarihi: 14 ramazan 302 ve 15 haziran 301 
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Nt: 0 5 — Aş ı h a k k ı n d a n i z a m n a m e 

15 şaban 1302, 18 mayıs 1301 

Madde 1 — Mekâtibi umumiye ve hususiyede bulunan 
zükûr ve inas şakirdanın ç içek çikarıpta eseri görülenlerden 
maadası kâffeten aşılı olmak tahtı mecburiyetindedir. Zikrolunan 
mekâtibden her hangisine olur ise odsun girmek istiyen çocuk
lar aşılı olacak ve aşılanmış ve aşısı tutmuş olduğuna dair bir 
şehadetnameyi hâmil bulunacaktır. Böyle şehadetnamesi olmı-
yan çocuklar mezkûr mekteblere kabul olunmaz. 

Madde 2 — Maddei sabıkada beyan olunan şehadetname-
ler idarei tıbbiyei mülkiyeden tertib olunacak matbu varakalara 
yazılmış olmak üzere ya Hükümetçe tayin olunmuş aşıcılar 
canibinden veyahut idarei t ıbbiyece maruf ve musaddak tabib 
ve cerrah ve icazetnameli aşıcılar tarafından aşıladıkları çocuk
ların ismine olarak mühür veya imza tahtında ita kılımış olmak 
meşruttur. Fakat nezdinde matbu varaka bulunmıyan etibbayi 
marufenin adi kâğıd üzerine yazacakları mumza şehadetnameler 
makbul tutulur. 

Madde 3 — Aklâm ve hidematı devlete ilk defa dahil ola
cak ve medarisi ilmiyeye girecek oianlann ve asakiri şahane 
ve zabtıye silkine girenlerin dahi aşılı bulunmaları mecburidir. 
Kur 'a ve redif efradından tahtı silâha alınanların ve zabtiye 
silkine girenlerin aşılı olmıyanları mensub oldukları taburun 
tabib veya cerrahı marifetile aşılanıp yedlerine birer şehadet-
name verilecektir. 

Madde 4 — Mekâtibi umumiye ve hususiye nazır ve mü
dürleri ile idareye memur muallimlerinden işbu nizam ahkâmına 
mugayir olarak aşı şehadetnamesi bulunmıyan şakirdanı mek
tebe kabul edenlerden Kanunu Cezanın iki yüz elli dördüncü 
maddesi mucibince cezayi nakdî alınır. 

Madde 5 — Aşı ameliyatı mektebi tıbbiyei şahane deru
nunda vaki muayenehanede ve Derseadet ve bilâdı selâsede 
vaki nöbet mahallerinde mahsusan memur olan tabib ve cerrah 
ve aşıcılar marifetlerile meccanen icra olunur ve icabına göre 
senede iki üç defa her dairei belediyeye ayrıca muvakkaten 
aşıcılar izamile aşılanmamış olanlar meccanen aşılandırılıp bilâ 
ücret şehadetnameleri verilip taşralarda dahi aşı ameliyah 
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memleket etıbbası ve tabib bulunmıyan yerlerde mahsusan tayin 
kılınmış aşıcılara muhavveldir. Bu ameliyata memur olan tabib 
ve aşıcılara umuru tıbbiyei mülkiye nezareti tarafından taleb 
edildikçe taze ve dolu aşı kalemleri ve kendileri doldurup çoğalt
mak üzere lüzumu kadar boş kalelemler gönderilecektir. 

Madde 6 — Aşı ameliyatına memur olanların verecekleri 
şehadetnamelerde büyük ve küçük aşıladıkları nüfusun isim ve 
şöhretlerini ve numaralarını ve aşılandıkları tarih münderic ola
cak ve evvelce aşılanmış olanlara ve aşısı tutup "nedbesi„ 
yani alâmeti görülenlere müşahedeyi mübeyyin olmak üzere zik
rolunan şehadetnamelerden meccanen ita kılınacaktır. 

Madde 7 — Derseadet ve vilâyatta işbu nizamname ahkâ
mının hakkile ve tamamile icra olunup olunmadığını teftiş et
mek idarei tıbbiyei mülkiyeye muhavveldir. 

Madde 8 — Memurini mülkiye ve askeriye canibinden 
işbu nizam hükmünün infazına dikkat etmiyenler kanunen mes
ul tutulur. 

Madde 9 — Dahiliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

İrade tarihi. 25 ramazan 1302, 26 haziran 1301 

Si: 0 0 — Romanya ve Yunanistan ve Sırbistan 
ve Karadağ ve Bıılgaristanda bulunan ahalii 

islAmiyeniıı tııısıısatı mezhebiyeleri hak
kımla dairei meşihattan tanzim 

olunan talimat 

M U K A D D İ M E 

Sadrı islâmda rüsuhyafte olan ahlâkı safiye siyaseti mül
kiyeden mugni olduğundan beynelenam hüküm ve tasarrufu 
hilâfeti nebeviye ve niyabeti şeriati Muhammediye muktezası 
ürerine cereyana maksur idi. 

Lâkin emri din ve dünyada riyaseti ammenin sonradan 
ilcaatı zamana tabaan unvan ve muzafatı saltanatla dahi takyidi 
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icab ettiğinden halen saltanatı seniyei osmaniyenin hilâfeti 
kübrayi islâmiye ile terekküb ve imtizacı anifen zikrolunan 
esâsa mübteni olmuştur. Rub 'u meskûnda tasdiki risaletj Mu-
hammediyeye muvaffak cemi ehli iman nasılki kelimei camiai 
dini islâm üzerine müçtemidir ve madem ki (elmüminûne ihve-
tün) mübtegası üzere uhuvveti diniye gibi beyinlerinde kavi bir 
sebebi alâka ve ittihad mevcud ve mütakarrerdir. Hiç bir sebebi 
infial ve inkilâb ile ne biati asliye ve ne muahatı mezhe
biye ikisi dahi halelpeziri infisam olmayıp kanda bulunsalar 
yekdiğerine taavün ve tenasura ve cümleten canibi seniyülceva-
nibi hilâfeti kübraya kemali sıdkı hulûs ile teveccüh ve irtibata 
memurdurlar, istikrarı hilâfete müteferri ahkâmdan olmak üzere 
her ferdi müslime halifei zamanını bilmek lüzumu ol mertebeye 
vasıldırki bilmediği halde fevt olan müminlerin cahiliye ölü-
mile vefat etmiş olacaklarını işbu ( men mate velem ya'rif imame 
zemanihi mate meyteten cahil iyeten) hadisi şerifi tasrih ediyor. 
Hatta bazı ulemayi selef imamülmüslimini şahis ve ismile bilmek 
Allah ve Resulünü bilmek gibi vacib olduğuna kail olmuştur. 
Bu surette noktai aliyei hilâfeti nebeviye merkezi dairei ciheti 
vahdeti islâmiye demek olmağla himayei beyzai islâma müteal
lik kâffei mevzuatı şer ' iye ve velâyatı diniye minkıbelişşari Emi-
rülmüminin Hazretlerine tevdi ve tefviz buyurulmuştur. İmdi 
hitabet ve imamet ve fetva misillû menasıbı diniyenin tevciha-
tmda ve ibadat ve münakehat ve fetvaya menut sair muame
lâtta ve müderrisin ve vaizinin medaris ve meabidde talimi 
ulûmu nafıai şer ' iye ile usul ve furuu dinî tefhimleri yolunda 
makamı akdesi hilâfete aid vezaifin temşiyet ve icrasına meşayihi 
islâm vekil bulunmalarına mebni ancemaatin idare olunan ak
vamı müslimine muhtas bulunmak üzere . meşru ve müstahsen 
bazı vesayaya berveçhi ati on bahis üzerine şüru olundu. 

B A H S İ E V V E L 

Mebanii islâma mahsustur 

Madde 1 — (Büniyelislâme alâ hamsin şehadeti en lâilâhe 
illâllahü ve enne muhammedenresulüllâhi ve ikamüssalâte ve ita-
izzekâti ve savmü ramazane velhaci) hadisi şerifi mantuku alisince 
müslümanlık beş şey üzerine bina kılınmıştır. Evvelen Haktealâ-
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nın vahdaniyetine ve ülûhiyete istihkakına ikrar ve iman ve 
Seyyidülbeşer Efendimiz aleyhisselâmın risalet ve nübüvvetini 
itiraf ve ikan eylemek saniyen beş vakit namaz kılmak salisen 
zekât vermek rabian ramazan orucu tutmak hamisen hac eyle
mektir. 

Madde 2 — Beş vakit namaz her bir mükellef üzerine 
farzı ayındır. Haklarında cemii me'murat ile emir ve cemii men-
hiyyattan nehi olunmak layık olacağı kütübü fıkhiyyede beyan 
olunan çocukları dahi (Mürru evlâdüküm bissalâti ve hüm ebnaü 
seb ' in vadri buhüm ve hüm ibnaü aşere) hadisi şerifi müeddasınca 
yedi yaşına vasıl olduklarında namaza başladıp alıştırmak lâzım
dır. Cuma günleri vakti zuhurda farzı ayin olan cuma namazı 
ise de meselei sıhhati gayet dakik ve nazik olduğundan cuma 
namazından sonra âhar zuhur niyetile dört rekât daha kılınması 
evladır ki cuma namazı şayed sahih olamamış ise o günün 
öğle namazı hala üzerinde sabit olan ahar zuhur olmak lâzım-
geleceğinden bu niyetle kılınan dört rekât o günün öğle na
mazı olmuş olur. V e eğer cuma namazı sahih olmuş ise niyeti 
mezkûre ile kılınan dört rekâtle mukaddema üzerine kazası 
lâzım öğle namazı var ise anı kılmış ve yokise nevafilden bir 
ibadette bulunmuş olur. Erkek hakkında namazı cemaatle kıl
mak sünneti müekkede ve şeairi islâmdan olduğu için mesci
din fazileti ziyade olupta teravih dahi böyledir. Bir mükelle
fin kudreti var iken özürsüz terki cemaati itiyad eylese tâzir ve 
şehadeti reddolunur ve komşuları dahi sükût edib haber ver-
meseler günahkâr olurlar. Cemaat cuma ve bayram namazla
rında şart olmakla cemaatsız cuma ve bayram namazları esa
sen kılınamaz. 

Madde 3 — Zekâtın Kur'anı kerimde nice mahallde salât 
akibinde zikri salâttan sonra zekâtın ehemmi feraiz olduğuna 
delili kafidir . Ehli islâmdan âkil ve baliğ bir kimsenin haceti 
asliyesinden yani libas ve evi ve evinin takımı ve borcundan 
başka alışverişle artırmağa kabili nısab mikdarı mali olduğu 
v e üzerinden bir sene geçtiği halde o kimse üzerine ol malin 
kı rkta birini Allahüteâlâ Hazretlerinin rizası için fakiri müslime 
vermesi farzdır. 

Madde 4 — Oruç ( Zekâtülcesediessıyamü ) hadisi şerifi 
mantûkunca cesedi insanın zekâtıdır. Yan i malin zekâtı male 
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bereket verdiği gibi savm dahi vücudu insana kuvvet ve sıhhat 
ve ömüre bereket iras eder. Bu sebebden oruç dahi eşrefi 
ibadattir. 

Madde 5 — Haccın farzıyyeti istitaatle mukayyeddir. lst i ta 
ât bir hurrı mükellefi müslimin süknasından ve sair kendüye lâ
zım olan şeylerden ve hac edib avdet edinceye kadar iya-
linin nafakasından fazla zad ve rahileye iktidar ile müfesserdir. 
bu surette istitaatı kuvveti bedenjyyeye münhasır olmayıb kuv
veti bedeniye ve maliyenin mecmuundan ibaret olduğuna naza
ran mercuv olmıyan bir özre iptilâ ile binefsihi hac etmekten 
aciz ve fakat kudreti maliyyesi sebebile istinabeye kadir olan 
kimse hakkında naib yani bedel göndermek vacib olur. 

B A H S İ SANI 

Si hile i meratibe dairdir 

Madde 6 — Kâfei menasıbı diniyyenin tevcihatında silsilei 
meratibin mahfuziyeti ehemdir. 

Madde 7 — Silsilei meratibe mahal menasıbdan bed ' 
edilir. Indel'intiha sonra mahalli tevcihata yani merkezi hilâfeti 
seniyyeye naklolunur. 

Madde 8 — Bir camii şerifin kayyımlığına mekteb halifeleri 
bulunan hafızlar ve müezzinliğine ve kayyımlar ve imamlığına 
müezzinler ve hatıblığına vaızlar ve vaızlığma müderrisler 
mülâzim sayılır. 

Madde 9 — Bevvablık ve ferraşlık ve kandilcilik kayyımlık 
sınıfında devir ve nat ve salâhanlıklar dahi müezzinlik 
sınıfında dahildir. 

Madde 10 — Türbedarlığa Sulehayi fukara ve zaviyedar-
lığa alelıtlak sınıfı ulema mülâzımdır. 

Madde 11 — Tekke meşihatine evvrelen ol tekke şey
hinin müstahlefleri saniyen inabede mukaddem olanları mülâzim 
olurlar. 

Madde 12 — Müftilik mansıbına iptida müderrisler sani
yen vaızlar mülâzimdir. 

Madde 13 — Mülâzemet itibarından maksad intihaba evvel 
emirde mülâzimlerden mübaşeretle indelimtihan mülâzimler 
içinde ehil bulunamadığı halde derece derece madununa ricathr. 
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Meselâ Müfti evvelen müderrislerin en kıdemlilerinden aranılır 
şayedi bunların içinde evsafı matlûbeyi haiz bir zat bulunamaz 
ise vaizlerden intihaba çekilir. Her sınıf hizmeti diniyenin zamanı 
tevcihinde işte bu tertib üzerine muamele olunacaktır. 

Madde 14 — Kayyımlık sınıfında medarı inlihab ve esbabı 
tercih nezafete dikkat ve halen istikamet ve bedenen kudrettir. 
Müezzinlik sınıfında ezan ikameti için şeride muayyen olan 
evzai mahsusayı bilüp lahin ve terciden sakınmaktır, imamette 
iptida sıhhat ve fesad cihetinden ahkâmı salâte âlem sonra 
tilâvet ve tecvid yönünden ahsen sonra evra ' sonra esen sonra 
hulkan ve daha sonra veçhen ahsen sonra neseben eşref sonra 
sevben enzaf olmaktır. Hitabette eğerçi imam ve hatibin ittihadı 
meşrut olmayıp yani hitabeti bir zatın cuma imametini diğer 
bir zatın icrası mücaz isede âdeten ve kesiren imameti cuma 
hutaba tarafından eda oluna geldiğinden bunda imameti salavatı 
müreccah evsafı mebhuseden maada manayı hutbeyi ve indel-
hutbe halifei müslimine dua gibi merasimi me'süreyi bilmekdir. 

Vaızlıkta zühd ve salâbetle beraber usul ve füruu dinde 
esası olmamakla avamı nasi tazlile bais olan hikâyatı kâzibe 
ve kısası israiliyyeden mücanebetle meclisi vazı nisrı düreri hik
metle tezyil eylemekdir. Müderrislikte ulûmuakliye ve nakliyeyi 
alettertib tahsil edip dersden icazet almaktır. 

Müftilikte müderrislik sıfatı müreccehasından fazla ilmi 
fıkıhta dahi mezidi teveggul ile nazariyyatı ve müsevvidlik ve
yahut mehakimi şeriyede istihdam ile ameliyyatı şartınca ikmal 
etmiş bulunmaktır. Tekke meşihatinde dahi şeyhin sülük ve 
siyreti süneni seniyeyye tevafuk etmektir. 

Madde 15 — Her hizmet için tayin olunan sıfatı istihkak 
o l hizmetin talebinde vukubulacak tezahüm ve taaruza karşı 
sebebi tercih olacaktır. 

Madde 16 — Hidematı diniyyede talibler beyninde sıfatı 
matlûbede müsavat tahakkuk ettiği taktirde ol vakit ya kur'a 
veyahut cemaatı müslimenin ittifak veya ekseriyeti arası medarı 
tercih tutulur ve bu iki şıktan birinin ihtiyarı cemaat meclisle
rine havale olunmuştur. 

Madde 17 —- Bir mescide imamete mahalle imamından 
evlâ bir zat dahil olsa iktidaya imamı mahalle daha e haktır. 
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Bu takdirde kur'a ve ihtiyarri kavim meseleler inde semerei ihti
lâf ancak nasb hakkında zahir olur yoksa herkes istediği ada
mın arkasında namaz kılabilir. 

B A H S İ SALÎS 

Mevaddı müteferrikai esasiyedir 

Madde 18 — Zatı hazreti hilâfetpenahî ile ammei ümmeti 
muhammediyye beyninde vasıtai irtibat asrın Şeyhülislâm ve 
Müftiyülenamıdır. Binaenaleyh mesalihi diniyyenin nazırı ve 
bilcümle hususatı mezhebiyyenin mercii makamı fetvadır. 

Madde 19 — islâm cemaatlarile makamı meşihat beyninde 
vasıtai nisbet dahi devairi cemaat müftileridir. 

Madde 20 — Müftilik memuriyeti mutlaka tarafı Şeyhül-
islâmiden verilecek menşur üzerine tasdik olunur. 

Madde 21 — Medaris ve cevamide ulûmu islâmiyeye dair 
okunacak kitablarla süveri tedrisiye esasının tayini müftilere 
müfevvaz olup fakat tarafı Şeyhülislâmiden tasdik olunmak 
lâzımdır. 

Madde 22 — Her müftinin dairei mezhebiyyesi merkezinde 
birer cemaat meclisi teşkil olunacak ve her dairenin cemaatı 
islâmiyyeyi şamil kasabat ve kurrasında birer şubesi bulunacaktır. 

Madde 23 — Cemaat meclisleri azasının adedi ondan akal 
olmamak üzere icabatı mahaliyyeye göre ziyadesinin tahdidi 
ile şube azalarının tayin adedi müftilerin reyine muhavveldir. 

Madde 24 — Cemaat meclislerinde bilfiil reis müftiler 
olup şubelerinde riyasete ulemayı mahalliyyeden veya erbabı 
vukuftan biri taraflarından bilintihab tevkil olunur. 

Madde 25 — Hitabet esasen efali hulefadan bulunduğu 
ecilden huteba işbu hizmeti diniyyeyi niyabeten anilhalife ifa 
ederler. İşte bu sebeble dahi hutbe nam namii halifei müslimine 
kıraet olunur. 

Madde 26 — Mesacid ve meabid iki sınıf olup bir sınıfı 
salâti cuma ve id ve sair salevatı meşhure için muad ve mebna 
olan cevamii azıme ve kebire ve sınıfı aharı mesacidi sagire-
dirki anlarda salevatı amme ikamet olunmayıp salavatı mefruza 
eda olunur. 

Madde* 27 — Cevamii kebirede imamet ve hitabet hususu 
reyi naibi halifeye menut olup lâkin mesacidi sagirede imamet 
için cirani mahallenin ihtiyarı kâfidir. 
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Madde 28 — Mölûk ve hulefanın ya vüzera ve ümeranın 
evkafı şerife ve asarı celbelerinden olup minelkadim tevcihi ve-
zaif ve tayini mesarifi makamı hilâfetten reye mevkuf olan ce-
vamii kebirede vaz ve tedris dahi istizane muhtaçtır. 

Madde 29 — Mesacidi mahalleden bir mescidi sagire bilâ 
izin akdi meclisi ders ve nush caiz isede bunda dahi makamı 
meşihatin hakkı taallûku nazarı bakidir. 

Madde 30 — izinihas cemaat meclisleri mazbatasının leffile 
möfti tarafından makamı meşihate vukubulacak inha üzerine 
istihsal edilir. 

Madde 31 — Cihatı diniyyenin mahlûlât ve tevcihat ve te
ferruatı hakkında müteamil olan usulün kemakân ibkası müs-
tahsendir. 

Madde 32 — Cemaat mecalisi idarelerinde birer millet 
sandığı tesis edilecek ve müfti devairi mezhebiyyelerince efradı 
mükellefei müslime üzerine bitterazi matruh avaidi seneviyyei 
münasebe ile cemaatlerin daha sair varidatı irbah olunarak nü-
matarı yine cemaat meclislerinin rey ve tensibile menafii islâ-
miye yolunda sarfolunmak üzere sandıkların resülmali ittihaz 
olunacak ve zikirolunan avaid ve varidatı kabz için müftiler 
tarafından birer âmil tayin edilecektir. 

Madde 33 — Umuru evkaf ve eytam cemaat meclisleri ne
zaretlerinde cereyan eylemek üzere evkaf için başka ve eytam 
için başka birer de müdür tayin olunacaktır. 

Madde 34 — Müfti daireleri merkezlerinde birer encümeni 
fazilet teşkil edilecektir. 

B A H S İ RABl 

Fetvaya mütealliktir 

Madde 3 5 — Fetva umuru dindendir binaenaleyh zati şey-
hüTislâmî bü babda teftiş edip ancak fetvaya ehil olan kimseyi 
memur ve mezun eder. 

Madde 36 — Müfti kavaid ve esalibi fıkhı bilüp zabt ve 
itkanı mesaile haizi iktidar olmalıdır. 

Madde 37 — Müftiler ercahi akval ile iftaya mezun olup 
hilâfında bazı akavili zaifeyi tercüme ile fetva veremez. 

Madde 3 8 — Müfti halimirezini leyyinül'kavl münbesitül'vecih 
olup mürueti katı mesaviyi ahvaldan tenezzüh ve ictinab üze
rine olmalıdır. 
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Madde 39 — Âdabı iftadan biri de müftinin indel'müracaa 
kütübü fıkhiyyeyi hürmetle ahiz ve s ö â l kendüsüne müttezah oîun-
cıya kadar meseleyi merreten bade ühra basiretle mütalea ede
rek badehu cevaba tasaddı etmesidir. 

Madde 40 — Müsteftiler beyninde adle riayetle isiftada 
müsabakat eden kimsenin fetvasını takdim ve verdiği fetvada 
müahharen hatasına vakıf oldukta rucu ile meseleyi tashih 
müftilerin emir olundukları vacibatdandır. 

Madde 41 — Fetvada bivecih iraei tesamüh ve müsaade 
ve fesadı araz üzerine ittibaı hiyel haram olmakla bunlardan ve 
birde mizaca itidalden huruçla tagayyür arız oldukta ol halde 
fetva vermekten müftiye tevakki lâzımdır. 

Madde 42 — Müfti hiç bir müsteftiyi red ile fetvayı diriğ 
eylemez fakat müfti kendi huzurunda şer 'an murafaa olacak 
adamlara da fetva verecek olduğu halde reyine evvelce bu 
adamların vakıf olarak telbis ile iştigal edebilmeleri muhtemel 
olduğundan bu yoldaki fesad ve muhataradan ihtirazen müstef-
tilerin indel'istifta hallerine kemali dikkat ve ihtimamla muha-
samaya teheyyüle'n anlaşılan adamlara ne şifahen ve ne 
tahriren fetva verilir. 

Madde 43 — Müftilerin hâkimlik sıfatile gözetilecek ahvalini 
mecellei ahkâmı aliyyenin kitabüFkazası tayin ve tavzih etmiş 
olduğundan adab ve evsaf ve vezaif ve usulü muhakemei şer ' iy-
ye hususatında kitabı mezkûrde münderiç mesail ahkâmına 
biayniha mütabeat edilecektir. 

Madde 44 — Müfti bir hâdisei şer ' iyyede iştibah eyledikte 
ifta veya hükümde acele etmeyüp ihtiyata riayeten evvelemir
de ulemayı mahalliyye ile istişare etmelidir. 

Madde 45 — Nazarı şeride bir âlim sagir olsa da kebir ve 
bir cahil kebir olsa da sagir adolunacağından müsteşarede 
kiberi sinne ve çünkü nazar ve tatbik ile istintaç ve istihsal 
olunan metalibde bazan bir şahıs bir cem' i azımın muvaffak ola
madığı sevaba muvaffak olageldiğinden kezalik müsteşare de kes 
reti adede itibar olunmayup müfti indinde efkah ve evra ' kim 
ise anınla badelmeşvere ittifakı rey husulü üzerine verilecek fetva 
ve hükümde medarı sıhhat bulunmuş olur. 
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Madde 46 — Meşveret veya hemcivar ulemadan istianet 
edilmiş olup ta yine şüphe zail olmadığı surette müfti izahatı 
şamil bir arize ile doğrudan doğruya makamı meşihata mü
racaat eder. 

B A H S İ HAMİŞ 

Usulü, intihabı mübeyyindir 

Madde 47 — Cemaat meclislerile şubeleri azasının sinleri 
25 den dun ve tezkiyeleri muhtel ve müşevveş olmayup emni
yet ve itibar kazanmış ve mümkün mertebe muamelâtı şer ' iye 
ve kavanine nisbet peyda eylemiş ahaliden seçilecektir. 

Madde 48 — Cemaat meclislerine intihabı aza için evvel 
emirde ulema ve meşayihten ve eimme ve muhtaran ve esnaf 
kethüdalarile serâmdanı ahaliden mürekkebbir meclisi umumî ak-
dile bu meclis yine kendi içlerinden ve ashabı alâka ve haysiyet 
ve vukuftan olarak on kişiden nıürekkeb bir meclis tefrik ifraz 
edüp derecei ulâ vazifesini arlara itmam ettirir. V e bu meclisi 
tefrika yine müfti riyaset eyler. 

Madde 49 — Cem'iyeti tefrik kırk yedinci maddede göste
rilen evsafa mutabık olmak üzere adedi matlûbun iki misline 
müsavi aza intahab edüp puslasını mahallât ile mülhakat şu
be cemaatına tevzi ve tesyir eder. 

Madde 5ü — Pusulalar esamii mektübenin bir nısfı çıkarı
larak iade olundukta yine bir meclisi umumî muvacehesinde 
keşif ve kıraetle ekseriyyet kazanmış olanların memuriyyetleri 
müfti tarafından tebliğ ve icra olunur. 

Madde 51 — Mahallât ve cemaat puslalarda isimleri mu
harrer zevattan başka haneden kimseyi intihab edemeyüb yal
nız meclisi tefrik için muvakkaten aza olanların intihabı mü-
cazdır. 

Madde 52 — Cemaat meclisleri azasından birinin vefat 
veya istifasile hal vukubulduğu ve yahut meclisden tard ve 
ihracını mucib bir hal tebeyyün eylediği takdirde yerine 
ekseriyyet madununda bulunanlardan sırasile ve şayet işbu ba
kiyede bir derecede olanlar var ise anlardan dahi kur'a keşi-
desile aza alınır. 

Madde 53 — mülhakat şubelerile encümeni fazilet azalarının 
ve ketebe ve sair hademenin intihabı cemaat meclislerine mu-
havveldiı. 
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Madde 54 — Evkaf müdürlüğünde en ziyade alâkadar olan 
mütevellilerin ve Eytam müdürlüğünde kezalik en ziyade alâka
dar olan vasıların inzimamı arası meşrut olarak bunlar dahi 
cemaat meclislerince intahab olunurlar. 

Madde 55 — Müftilik memuriyeti münhal oldukta mahal
linde ehil var ise cemaat meclisleri encümeni fazilet heyetile 
birleşerek ve şubelerden dahi ayrıca rey alarak ittifak veya 
ekseriyet üzere inlihab olunan zata menşur istihsali ve mahal
linde ehil yokise Derseadetce diğer birinin intahab ve tayin
leri hususlarında icrayi tavassut için dahili kalemrevi hükümeti 
mülkiyyede en büyük dairei mezhebiyyede canisini ifta olan 
zata bamazbata müracaat olunur bunun üzerine o zat dahi 
mazbatai varideyi aynen lef ve bir gûna mütaleası var ise 
anı da ilâve ve dere ederek bir ariza ile keyfiyeti makamı 
meşihattan istizan edecektir. Bu teşebbüsat ile intizar olunan 
emrin vürudu fevkalmemul uzayacak olur ise evvelki mazbata 
hükmünün tekidine ve bir taraftan da diğer mazbata ile maka
mı meşihata malûmat ita olunarak her halde tesrii maslahatı 
mucib esbaba teşebbüs iktiza eder. 

Madde 56 — Emri inhilâl en büyük dairei mezhebiyye 
müftiliğinde vukua geldikte ol vakit hiç bir tarafa müracaat 
iktiza etmeyip yalnız intihabında elli beşinci maddede beyan 
olunan kaide icra olunduktan sonra intihabnamei mahallinin 
doğrudan doğruya makamı meşihate takdimi kâfidir. 

B A H S İ S A D İ S 

Cemaat meclislerinin vezaifini müştemildir 

Madde 57 — Kavaidi umuru diniyyeden biri de emri bilma-
ruf ve nehyi anil 'münker babından bir hizmetle tekayyüddürki 
esteizü billâh (veltekün minküm ümmetün yed'ûne ilerhayri ve 
ye'mürune bü'marufi ve yenhevne anil 'münkeri) nazmı celili 
meüdasınca -bu vazifenin her müslim hakkında terettübü sahih 
isede bihükmil velâye üzerine farz olması teayyün eden zatin 
maadası hakkında nevafili amelden madud olarak mecburiyet 
bulunmadığından vazifei mebhusün anhacemaat meclislerine ihale 
kılınmıştır. 
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Madde 58 — Emri bil'maruf üç kısımdır. Birinci hukuku-
llaha ikinci hukuku ademiye üçüncüsü hukuku müşterekeye 
taallûk eder. Vatanı meskûnda salâtı cuma ve idin ve mesa-
cidde şeairi islâmdan olan cemaat ve ikameti ezanın hüdane-
kerde terki hali bunlar hakkında vukubulacak emir kısmı ev
velden mesacid ve cevami ve sair müberratı islâmiyyeden mün-
hedim olup müceddeden bina ve harap olup meremmet ve tamiri 
için vakıflarında ve işbu talimatın otuz ikinci maddesinde be
yan olunan Millet sandığında müsaade olmadığı halde memle
ketin erbabı miknet ve servetine teveccüh ve ebnay sebile 
müraat kısmı saniden ve sıyaneti neseb ve tesisi karabet ve 
hüsnü muaşeret gibi nice makasıdı nikâhı halelden vikayeten 
zati zevç olmıyan bikir ve seyyibi nisvanı küfüvlerine tezvic için 
velilerinin tedbirine müdahale kısmı salisden olmakla bu cüm
leden madud olan müfredatı mehasine ve alel'umum birrütakva 
ile taavüne efradı müslimeyi his ve tergib cemaat meclisleri 
vezaifindendir. 

Madde 59 — Maabidin taharetine dikkatsizlik nehari rama
zanda alenen oruç yemek ve akaid hususunda sui tevil ve tah
rife cür'etle ve vaizlik nümayişile nası aldatmak ve melâhiyi 
muhrremeyi izhar ile kimseden çekinmemek ve kadınları açık 
saçık gezübde erkeklerle ihtilâfına bakılmamak ve bir adem 
lehiv ve kihaneti kendüye tariki maişet kılmak gibi ahval dahi 
münkeratı şer'iyyeden olmakla cemaat meclisleri bu misillû ahval
de bulunanların da men'i esbabını istihsale memurdur. Zira 
(innessefihe izalem yenhe memurun) medluli hikmeti memzucu 
üzere o makule süfeha men olmadıkça seyyiatı mezkûre ile 
memur gibi addolunarak bir tarafdan da gayre sirayet mahzurunu 
istimal edebileceğinden bu babda icrayı tekayyüdatda kusur edil
memeli ve vaızlar vasıtasile dahi nesayıhı müessere icra etti
rilmelidir. 

Madde 60 — Eytam ve eramili zilli suale ve adabı umu-

miyyeye mugayir diğer yola sülûkdan men'ile iaşe ve terbiyeleri 

esbabı istikmal edilecektir. 

Madde 61 — Her müftü dairesinde zükür ve inasdan ne 
kadar efradı müslime var ise sebti defter edilüp cemaat mec
lislerinde hıfzolunacak ve bu defter tevellüdat ve vefiyat ve 
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nakli mekân esaslarına dahi açık tutularak ve her sene meclisçe 
musaddak bir icmal nüshası müfti tarafından makamı meşihate 
gönderilecektir. 

B A H S Î S A B İ 

idarei evkafa dairdir 

Madde 62 — Evkaf Müdürleri cemaat meclisinin tahtı ne
zaretinde ifayi vazife eder ve kefalete raptolunup kefalet se
nedi millet sandığında hıfzolunur. 

Madde 6 3 — Evkaf Müdürü bir sandık ihdas ve bir kalem 
teşkil eder. 

Madde 64 — Evkaf sandıkları için iki parçadan bir mühür 
yaptırılıp bir parçası cemaat meclislerinde ve bir parçası mü
dürlerde bulunarak sandığın açılıp kapanmasında cemaat mec
lislerinin dahi bu suretle malûmatı olacaktır. 

Madde 6 5 — Cevami ve mesacidi şerife ve müberratı sa
irenin nezafet ve intizamına ve biPûmum hademenin harekât 
ve ahvaline dikkatle resen görülebileceği işleri görmek ve g ö -
remiyecekleri işlerde cemaat meclislerine malûmat itasile ica
bını icra ettirmek birinci derecede evkaf idaresine müterettib 
vazifedir. Müdürler gerek bu hususlarda kusur ve müsamaha
dan ve gerek masarifi mukannene ve mübremenin tesviyesince 
ikaı müşkülâttan daima mes'uliyet altında bulunurlar. 

Madde 66 — İdare üç ayda bir kerre varidat ve masarı-
fatın müfredatile tahsilat ve bakayanın miktarını şamil bir jur
nal ve beher sene mart iptidasında dahi bir sâl muhasebesi 
tanzim edüb cemaat meclislerinde tetkik olunmak üzere müfti 
efndiye takdim eder. 

Madde 6 7 — Her müfti dairesinde ne cins ve ne kadar 
hayrat ve müberrat var ise vakfiyesi mevcud olanlarının vak
fiyelerini olmıyanlarının teamül keyfiyetlerini ve maruf olan vâ
kıflarının isimlerini mübeyyin vakıf ' idaresi bir esas defteri tu
tacaktır. Mürtezika ve bilcümle hademei vakfa verilen maaşat 
ve tamiri hayrat için sarfiyat ve vakıflardan müstahsal varidat 
ve hasbelicab bir vakıftan diğer vakfa verilecek tavizat ve 
idare masrafile sair bilcümle muamelât zabt edilip bunlar için
de lüzumu kadar defatir istimal edilecektir. 
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Madde 68 — Bir vakıfın esasen varidatı olmadığı veya
hut olup ta müahharan harap ve zayi olduğu surette nazar olu
nur. Eğer vakıf ve ciheti vakıf müttehid ise bu vakfa vakfı 
aharin fazlasından lüzumu miktar alınup sarf edilmesi caiz olur. 
Eğer vakıf ve ciheti vakıf muhtelif olur ise sarfına mesağ ol
mayıp muhtaç olan vakıf hangi mahallede ise ol mahalle ve kifa
yet etmez ise diğer cemaatlerden istiane edilir. Bu suretle dahi 
itmamı maslahat kabil olamayıp o vakfın tatil ve harabından 
ikamei dine halel geleceği tahakkuk eder ise vakfı muhtacın 
nam ve hesabina olarak mütevellilerine ve eğer mütevellileri 
yok ise ahalii mahalleden biri tarafışer'den mütevelli nasb olu
narak ana fazlalı vakıflardan istidaneye mezuniyet verilip mü-
ahharen bittedric ya ianeden veyahut vücuhi birre sarf kılınmak 
üzere vukubulan vasiyetlerden işbu açık kapanacak ve hangi 
vakıftan hangi vakfa ne miktar şey sarf olunmuş ise tavizat 
defterlerine kayid olunacaktır. 

Madde 69 — Vakıfların muhasebat ve vukuatı umûmiyesi 
icmali senede bir kerre idarece deftere alınıp ve cemaat mec
lislerince tasdik edilip müftiler tarafından makamı meşihata 
gönderilecektir. 

Madde 70 — Evkaf müdürlerinin varidatı vakfiyeden yüz
de on derecede ücret takdiri veya münasib miktar maaş tahsisile 
tavzif edilmeleri cemaat meclislerinin kararına menuttur. 

B A H S İ SAMİN 

İdarei eytam hakkındadır 

Madde 71 — Yedinci bahisde mübeyyen altmış iki ve altmış 
üç ve altmış dördüncü maddeler ahkâmı eytam müdürleri 
hakkında dahi aynile caridir. 

Madde 72 — Terekei meyyite bervçhiati alettertib hukuku 
erbaa taallûk eder evvelkisi teçhiz ve tef kin ikincisi kazaı 
düyun üçüncüsü tenfizi vesaya dördüncüsü kısmet beynelve-
resedir. 

Madde 73 — Vasiyet hatimei efali mükellefin ve mirasa 
mukaddem olup şeraiti hatminin tahakkuku halinde tenfizi lâzım-
gelir. 
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Madde 74 — Beynelveıese taksimi malı terekenin tahmine 
teferru eder kadı için mekânı malûm olmıyan gaibin mutesarıul'-
fesad menkulatını teleften vıkayeten beyi caiz olduğundan ve 
mecnun ve matuhun nazarı kadıya istihkakta sagıre müşare
ketleri bulunduğundan bıı adem vefat edupte veresesi içinde 
sağır veya mecnun ve matuh veya gaıb bulunduğu surette 
bunların mücerret hisselerin muhnfaza maksadına mebni 
müteveffanın terekesi veli veya vasi taleb ve marifetile tarafı 
şenden tahrir olunur 

Madde 75 — Bir mutevaffanın zahirde varisi maruf ve 
marufesı olmamak hususu dahi tahriri terekeyi mucıb esbab-
dandır 

Madde 76 — Sağır ve mecnun ve matuhun malinde 
babaları anlar bulunmadığı halde ced yanı baba babalan için 
vilâyeti hıfzı sabittir Fakat baba veya ced mutlıf ve mubzır 
olup vılâyeten tasarruf ettiği malı ızaât ihtimali galıb oldukta 
kadı anın yedinden nez' ile nasbedeceğı bir vasu müstakime 
teslim eder 

Madde 77 — Vasi esasen ıkı kısımdır Bırı vasiyi muhtar
dır kı eb ve ced tarafından tayın olunur Ve ya tayın olunan 
vasi canibinden ihtiyar ve tayın kılınır Diğeri vasiyi mansubdur 
kı hakim tarafından tayın olunur 

Madde 78 — Kadı hasbelıcab nasbi vasi salâhiyetini haiz
dir Sağır ve mecnun ve matuhun eb ve ced vasiyi muhtarla
rından birisi olmadığı veya veresede gaıb bulunduğu vakit
lerde kadı vasi nasbına ihtimam edecektir 

Madde 79 — Adlı kâfi vasiyi muhtar var iken hakim tara
fından vesayetten ıhrac ile başkası nasb olunamaz 

Madde 80 — Vasinin hıyaneti sabit oldukta vasiyi muhtar 
olsa bile azıl olunur 

Madde 81 — Vasinin mesalıhı vesayeti tesviyeden aczi 
zahir olsa bir muktedir kimse zammı vasi tankıle tayın edilip 
mesalıhı vesayet tesviye ettnılıı 

Madde 82 — Terekeden aynen hıfzı lâzımgelen emlâk ve 
arazı ve icabına göre bazı eşya yetim üzerinde bıl ' ıpka telef 
olması melhuz olan emval ve eşya dahi veli ve yahut vasi 
re'yıle ve marifeti şenle bılmüzayede semeni nnsıllerıle satı
lıp nakıd akçaya tahvil ve bu akça eytam müdürü tarafından 
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biPahiz defteri mahsusuna kaydolunarak lieclil'idane eytam 
sandığına vaz edilecek ve zimemat var ise nihayet üç mah 
zarfında meclis ve şube marifetlerile arkası alınarak heman 
defteri kassamı tanzim ve sicilli mahkemeye kaydedilip eytam 
idaresine havale olunacaktır. Müdür dahi terekenin hini tahri
rinde mahkeme kâtibi ile karşılıklı tutmuş oldukları defterle 
defteri kassamı badelmukabele defteri kassamın zahrına tasdikini 
müş'ir ibare tasdır ve temhir ederek vasiye teslim eyliyecektir. 
Eytam uhdesinde bulunan çiftlikât hakkında dahi teamülü 
veçhile hareket olunacaktır. 

Madde 83 — Gaibin mütesariüPfcsad olan eşyayı menkuleden 
hissesi satılıp akar ve bozulması gayri melhuz menkulât bir 
vasiyi mutemed yedine tevdi olunur. 

Madde 84 — Gaib bir seneye kadar zuhur etmez ise 
satılan eşyasının esmanile akarının varidatı vasi marifetile 
eytam sandığına konularak ahare idane ile istirbah edilir. Taki 
ol gaibin mekânile hayat ve mematı malûm olmıyarak 
velâdetinden itibaren doksan sene mürur eylediği halde gaib 
arlık hükmen meyyit ad olunacağından akar ve nukudi 
veresesi var ise anlara yok ise havayici müslimine sarfolun-
mak üzere cemaat meclislerine teslim edilir. 

Madde 85 — Asla zahirde varisi maruf ve marufesi olmı
yarak vefat eden kimselerin menkul ve akar ve terekesi yazılıp 
akarı cemaati müslime nezaretine ve menkulât esmanı eytam 
sandığına alınarak ihtiyaten beş sene müddet idane ile hifz 
ve irbah olunur beş sene müddet inkızasında varis veya 
vekili serisi zuhur etmezise işbu nukud ve akarın rakabesi 
masarifi müslimine aid olmak üzere cemaati müslime meca-
lisinin idaresine verilir ve böyle bilâ varisi maruf ve ma-
rufe fevt olanların mecmu'u sülüs malini ve yahut sülüsten bir 
mikdarı muayyenini vücühü birre veya cihatı muayyeneye vasi
yet etmiş olduğu sabit oldukta terekeden miktarı vasiyyet ifraz 
olunup bakisi hakkında yine vechi meşruh üzere muamele 
olunur. Lâkin tereke yalnız emlâki gayriraenkuleden vesaya 
dahi muayyenattan ibaret olupta bu emlâkin varidatından bir 
sene zarfında vasiyet miktarının istifası mümkün olur isa emlâki 
mezkûre bey olunmayıp ibka ve mümkün olamadığı surette 
ancak tenfizi vasiyete vah olacak miktarı satılır. 
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Madde 86 — Eytam müdürleri müstakrizin isim ve şöhret 
v e san'at ve mahalli ikametinin ve idane olunacak meblâğ cins 
ve miktarının ve hangi yetim malından alınıp vasisi kim oldu
ğunun vç ribıhten veya aslı maldan miktar ve tarihi teslimatın 
haneı mahsuslarını ve numaralarını şamil iki kıt 'a defter istima
line mecburdur ki bunlardan biri esas defteri unvanile muanven 
ve vukuat yürütüldükte her bir muamele ziri müfti ve mü
dür taraftarından musaddak olmak üzere daima millet sandı
ğında ve diğeri müdür yedinde bulunacaktır daha başka de-
fatir istimali müdürce görülecek lüzuma tabidir. 

Madde; 87 — Eytam müdürleri vasiler idaresinde aynen ipka 
olunan emlâk ve araziden ve ıstirbahı nükuddan ne miktar me
nafi husule gelip nefekatı mukaddere ve sair masarifi zaruriye-
ye ne kadar sarf olunduğunun ve sandığın mevcudile zimematm 
senede bir kerre cemaat meclisinde, vasiler ve bıl icab medyun
lar hazır olarak hesabatını rüyet eder bir vasi her ne vakit 
aleni sui istimalâtta bulunacak olur ise sene tamamına intizar 
olunmayıp kendisine umuru vesayetten el çektirilip acilen he
sabına bakılır. Hini muhasebede vasilerin hiyaneti sabit olur 
ise hemen azil olunarak yerlerine tarafı şer'iden diğer mü'temen 
vasî tayin edilir, tşbu muhasebede müdürün sui istimali zahir 
oldukta anın da derecesine göre icabı halin icrası cemaat mec
lislerinin reyine vabestedir. 

Madde 8 8 — Emvali eytam rehni kavi ve kefili malî ile ida
ne olunur. Lâkin rehin mecburiyetinden emri idane sektedar olupta 
menafii eytam muhtel olacak olur ise adedi ikiden ekal olma
mak üzere esnaf ve tüccar ve ashabı alâkadan mütemevvil ve 
muteber kefillerle dahi idane tecviz olunur. 

Madde 89 — Medyunlar asıl deyin ile ribhi müizemi aldık
ları akçenin emsali yani cins ve fiatile tediye etmek üzere se
nede raptedilir. 

Madde 90 — Resmi kısmet ve tellaliye ve sair ücret vesa-
yikte haddi marufu tecavüzle teaddi edümiyecektir. 

Madde 91 — Eytamın isbatı râşd muamelâtı cemaat 
meclisinde icra olunur. 

Madde 92 — Eytamın mücerred haddi rüşde bülûğile malının 
kendisine itası hususunda istical olunniayıp ademi israf ve teb
şirinden emniyeti kaviye hasri oluncıya kadaf teenni ile tecrübe 
olunmalıdır. 

T. 1 C. 5 F . 19 
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BAHSİ T A S I 

Encümeni fazilet bey anındadır 

Madde 93 — Her nerede cemaati islâmiye mevcud ise ora
da adedi etfalin kıllet veya kesretine tâbi olmak üzere iptidaiye 
ve rüşdiye mektebleri bulundurmak lâzımdır. 

Madde 94 — Çocukların sinni temyize vusullerinde mekâ-
tibi iptidaiyeye gönderilmeleri hakkında encümen çocukların 
velilerini mecbur eder. 

Madde 9 5 — Her müfti dairesinde kadimen mekteb ve 
medrese ve kütübhane gibi ne kadar tesisatı diniye ve milliye 
ve bu tesisata merbut ne miktar ve ne nevi varidatı vakfiye 
var ise encümen bunları ve bir de kütübhanelerde ve dersha
nelerde mevcud kitabların miktarını üç nüsha olarak deftere 
alıp birini nezdinde hıfz ve diğerini cemaat meclisine ve üçün 
cüsünü de makamı meşihate takdim olunmak üzere müfti efen
diye ita eder. 

Madde 96 — Mekteb ve medreselerde talim ve müzakere 
olunan ders cetvelleri derecei ulâda encümen tarafından 
tertib olunduktan sonra berayı malûmat makamı meşihate tak
dim için müfti efendiye verilecektir. 

Madde 97 — Bilcümle müessesah islâmiyenin intizamatı 
dahiliyesinin istikmaline ve ulûmu diniyenin terakkiyatına mu-
sil hidemata encümeni fazilet memurdur. 

Madde 9 8 — Mahreci muallimin olmak üzere bir medrese 
tertib olunup mekteblere buradan hoca yetiştirilir. 

B A H S İ A Ş I R 

Tevcihi cihat usulünü tayin eder 

Madde 9 9 —- Mülhakat şubelerinin bilcümle cihat hakkında 
vazifeleri yalnız tahkikatı evveliyeden ibaret olup imtihan v e 
tetkikatı saire icrası cemaat meclislerine aid olacaktır. 

Madde 100 — Cihattan birinin ahara tevcihi iktiza et t ikte 
evvel emirde ciheti imamet ve hitabet misillû ne neviden o lup 
ne suretle tevcih olunacaktır ve cihet talibinin hal ve mesleki 
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nasıldır Talib müteaddid ise hal ve ihtiyaçça hangisi müreccahtir 
vazifesi ne miktar olup meşrutası neden ibarettir. Tal ib uhdesinde 
diğer cih»t dahi var ise matlûb olan cihet şahsı vahidde içtimai 
caiz olan kabildenmidir değilmidir buraları biletraf ciheti matlûbe 
mülhakat şubeleri dahilinde ise şubelerce ve dairei fetva mer
kezinde ise cemaat meclislerince tahkik olunarak tebeyyün ede
cek hale göre mazbatası bittanzim müfti efendiye takdim edilir. 

Madde 101 — Cemaat meclislerinden v e y a . şubelerinden 
vürud eden mazbata tetkikatı kuyudiyesi icra ve işin usulüne 
keyfiyeti mutabakatı ilâm olunmak üzere müfti efendi tarafm-
ban evkaf müdürüne havale olunacaktır. 

Madde 102 — Evkaf müdürü kendine muhavvel vazifeyi 
bilifa tetkikat nihayet buldukta tevcihi taleb ve istida olunan 
cihet müdürrislik ve imamet ve hitabet misillû cihatı ilmiyeden 
ve tekke meşihati gibi menasıbı zikriyeden ise müfti efendi 
tarafından cemaat meclisi muvacehesinde imtihanı icra olunup 
ve eğer kayyumuluk ve ferraşlık gibi kuvveti bedeniyenin mu
ayenesine ve istikamet ve emniyetin tahakkukuna vabeste ise 
bu şeraiti dahi kezalik cemaat meclisleri yerine getirip lüzumu 
tevcihe dair meclisçe bir karar in zar ve olbabda bir mazbata 
daha tanzim olunup müfti efendiye takdim edilir. 

Madde 103 — Müftiler tevcih mazbatalarına ( Mucibince ) 
işaretini vazettiklerinden sonra hatiblik ve vaizlik ve müder
rislik ve yalnız Mevlevi dergâhında şeyhlik cihetlerine dair 
mazbataları behemehal izni mahsus istihsali için b a ariza ma
kamı meşihate takdim ve diğer cihetleri kendilerine verilen 
mezuniyete mebni mahallince resen bilicra birer mürasele ile 
ashabına tebliğ ederler. 

Hatime 

Zamanın tebeddülile ahkâmın tebeddülü inkâr olunaımya-
cağından örf ve adet değişip bu seheble cemaatler idaresince 
bazı tadilâta lüzum göründükçe müftiler tarafından makamı 
meşihate esbabı mucibeyi havi lâyihalar takdimile istizanı mu
amele olunacaktır. 

irade tarihi 28 ramazan 1302, 29 haziran 1301 
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•VJ: 67 — T a ş r a d a n V e r g i E m a n e t i n e irsal oluna
c a k ş e h r i h a s ı l a t d e f t e r i n i n s u r e t i t a n z i m 

v e i m l â s ı n ı m ü b e y y i n t a r i f n a m e 

30 haziran 1301 

Senedi hakanî ita oluncak arazi ve emlâki havi elviyeden 
vergi emanetine irsali mutad olan şehrî hasılat defterlerinin usulü 
kemakân baki olmak üzere üç yüz senesi martından itibaren 
merkezi emanetçe tapu ve emlâk ve mevkufe namlarile üç kıs
ma munkasim bulunan aklâm birleştirildiği gibi teshili muame
lât, zımnında arazii emiriye ve mevkufe ve emlâk muamelâtı 
dahi birleştirilerek cümlesinin bir deftere dere ve tahriri 
tahtı karara alınmış ve ona göre mukaddema numuneleri dahi 
irsal kılınmış isede elviyeden tevarüd eden hasılat defterlerinin 
bazılarının sureti tanzim ve imlâsı matlûba muvafık görülemediği 
cihetle daha muvazzah bir numune ile tarifatı havi bir muh
tıranın tanzim ve irsaline lüzumu hakikî görünmüş ve olveçhile 
tertib ve tanzim olunan numuneden lüzumu miktarı leffen,gön
derilmiş olmakla nümunei mezkûreye tevfikan hasılat defterle
rinin sureti tanzim ve imlâsı berveçhiati tarif ve beyan olunur. 

Madde 1 — Eski hasılat defterlerinin sıra numarası ve kaza 
ve nahiye ve kariye ve mevki haneleri kemakân ibka edilerek 
nevi tabiri dahilinde mülk ve arazii emiriye ve vakıf namlarile 
üç hane açılmlştırki bunlardan senedi hakanî ita olunacak ma
hallerin sırf mülk veya mukatâalı emlâk mülk lâfzının zirine ve 
mirî olanları arazii emiriye tabirinin altına ve müsakkafat ve 
müsteğillât dahi vakıf hanesine yazılacaktır. 

Madde 2 — Vâkıfın ismi ve nezaret ve sokağı haneleri 
zaten emlâk hasılat defterlerinde bulunmakla bunlar sabıkı veç
hile imlâ ve tahriri emlâk numarası tabirinin altına defatiri mer-
kumedeki rakamı ebvab tahrir ve hududu hanesine kemafis-
sabık hududu erbaa ve mikyası cedid ve mikyası atik hanelerine 
dahi miktarı dönüm ve evlek ve zirain hem atik ve hem cedidi 
dere ve tezvir olunarak bunların hiç birisinden zinhar zühul 
otunmıyacak ve bunların yanına açılmış olan bedeli üşür ve 
mukataai zemin ve icarei müeccele hanelerine dahi ol mahallin 
maktuu senevisi her hangi cinsten ise nı.M» miktarı tahrir 
edilecektir. 
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Madde 3 — Ciheti itayı sened hanesine mutasarrıf olacak 
şahsa hangi cihetten senedi hakan! ita olunacağının muhtasar ve 
fakat gayet muvazzah ve müfid tabirile yazılması ve eğer se 
ned itası ferağ ve intikal ve bunun gibi sahibi evvelinden 
devren vuku bulmakta ise fariğ ve müteveffanın hangi devlet 
tebaasından bulunduğunun ve tarihi vefatının tasrih edilmesi 
lâbüddür mutasarrıf olacak kimse hanesine dahi müceddeden 
sened verilecek olan şahsın ismi sarihinin ve hangi devlet teb
aasından bulunduğunun derci dahi muktazi olup öyle falanca 
oğulları veya kızları veya zevcesi tabirile geçiştirilerek istilâmı 
mucib halattan tevakki olunacaktır. 

Madde 4 — Bedeli ferağ hanesine ciheti itayı sened fe
rağdan ise ol mahallin kaç kuruşa ferağ edildiğinin miktarı 
yazılacak ve tahriri emlâk kıymeti hanesine mahalli mezkûrun 
hini tahrirde tahmin edilmiş olan kıymeti dercolunacaktır şurası 
mukarrerdirki bedeli ferağı tahrir kıymetinden dun gösterilen
lerden alınacak hare tahrir kıymeti miktarından ve bedeli mez
kûr tahrir kıymetinden fazla ise harcı mutad bedeli ferağdan 
ahzolunacaktır. 

Madde 5 — Vergi emanetine aid hasılat hanesi zirinde 
açılmış olan bedeli misil hanesine mirî ve emlâktan bedeli mis-
lile ihale kılınan mahallerin miktarı mebaliği ile vakıf olupta ke
zalik bedeli misil ise teffiz kılman mahaller bedelinin yüzde 
onu ve bedeli müzayede hanesine olveçhile bilmüzayede ihale 
ve teffiz edilen mirî ve emlâk bedeli müzayedelerile evkafın 
bedeli müzayedesinin üşrü ve harcı mutad hanesine dahi mirî 
ve emlâkin harçlarının tamamı ve evkaf harçlarının üşrü ve 
maakâtibiye varaka baha hanesine bilcümle defterde münderiç 
muamelâtın maakâtibiye varaka pahası olan dört kuruş vazolu-
narak emanete aid hasılat yekûn hanesinde cem olunacak ve ev
kafa aid hasılat hanesinin zirinde açılan hanelere icare ve mu-
kataai müterakimeden maadasından emanete aid yüzde on ten
zil olunduktan sonra bakisi hanei •mahsuslarına vazedilerek 
bunlar dahi ayrıca yekûn hanesine cem ve terkim edildikten 
sonra emanet ve evkaf hasılatının her iki yekûnu birleştirilerek 
yekûnu umumî hanesine ve tahsil olunan harçların binde veya 
yüzde kaç kuruş hesabile alındığı dahi bu hane yanındaki ha
nei mahsusuna vazolunacaktır. 
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Madde 6 — Hangi defterden naklolunduğu hanesine mua
melesi icra kılınan mahal zaten senedatla tasarruf olunduğu 
halde senedatı merkume usulü atikadan ise tarih ve sıra numa
rası hanesine bir kayidi şüd yazılıp zahrı seneddeki defterha-
neye mahsus kayidi şüd numarası ve usulü cedideden ise tarih 
hanesine hangi şehrin daimî veya yoklamasından bulunduğu 
ve sıra numarası hanesine şehri mezkûrun kaçıncı sıra numa
rasından idiğünün dercile beraber kayid şüdünün dahi ilâvesi 
ve eğer senedi mezkûr zayi olmuş ise mahallinde bulunan 
nüshai saniyesine bilmüracaa mucibince şehir ve sıra numara
larının dercini ve hangi deftere nakleylediği hanesinin zirine dahi 
o numarada muamelesi icra kılınan mahal için muahharen diğer 
bir vukuat daha yürütülerek mezkûr numaradaki muamele 
hükümsüz ve sened itası iktiza etmiyecek olduğu halde vuku
atı ahire hangi şehir defterinin hangi sıra numarasına nakle
dildiği derç ve tezyir kılınacak ve yoklamadan ise yoklamanın 
hangi sene ve mah hasılatından idiğü dahi mülâhazat hanesin
de gösterilecektir ve yevmiye numarasile irad tarihleri ha
nelerine vazolunacak ve mülâhazat hanesi fevkalâde işaretlere 
mahsus olup derunu defterde gösterilmesi mümkün olan 
şeylerle ve yahut senedi merbutan gönderildiği gibi icab 
etmez tafsilâtla doldurulmayıp açık bırakılacak ve yedinde 
senedi olduğu hanei mahsusunda gösterilen mahallerin tebdili 
lâzımgelen senedatı deftere leffen irsal kılınmadığı halde bun
ların celbi zımnında yazılacak muharrerat ve cevabı ve melfu-
fatı Pos ta ücretlerine memuru zamin olacağı gibi bu husustan 
memurini mumaileyhim başkaca mes'ul olacaklardır. 

Madde 7 — Hasılat defterleri üç suret olarak tanzim olu
nup bunun birisi kazada ve birisi livada kayid makamında 
mahallinde kalmak ve diğeri senedat tanzim olunmak üzere 
icmaline lefle vergi emanetine irsal kılınmak kaidei mahsusun
dan olup bunlardan mahallinde kalacak olan nüshalara 
dercolunacak mahaller vukuatın tevarüdü sırasile arazi ise 
yalnız arazisi veya gayri misillû üzerinde emlâk bulunan 
cinsten ise evvelki sıra numarasına zemini onun altına gürümü 
v e kezalik üzerinde mülk bulunan arazii mevkufeden ise 
tesadüf eylediği numaraya zemini ve zirindeki numaraya 
mülkü dercolunarak ilânihaye sıra numaraları vaz ve ter
kim edilecektir. 
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Madde 8 — Mezkûr mahallinde kalacak nüshadan emanete 
takdim edilecek defterin hini tanziminde evvelâ defteri mez-
kûrde ne miktar arazii emiriye var ise anlar numara ve tarihi 
vukuu itibarile tefrik edilip ikmal olunarak bunların cümlesinin 
bedeli misil ve bedeli müzayede ve harcı mutad ve kâtibiyesi 
yekûnu cem ve hesab olundukta yekûnu umumî hanesine vaz 
ve terkim badehu yine nüshai mezkûrede bulunan bilcümle 
emlâk numara ve tarihi vukuu itibarile fasıla bırakılarak" alelûsul 
deftere terkim kılındıktan onra bunların dahi yekûnu hasılatı 
toplanılıp yekûnu umumî hanesine çıkıldıktan sonra baki 
kalacak müstegillât ve müsakkafat dahi kezalik numunede gös
terildiği veçhile fasıla bırakılarak ziri deftere derç edilecek ve 
emanete gönderilecek defterede sıra numarasının müteselsil ve 
muttarid olmasına itibar olunmayıp bunlar mahallinde kalacak 
nüshanın hangi sıra numarasına tesadüf etmiş ise o numara 
vaz edilecektir. 

Madde 9 — Ferağı bilvefa için Defterhaneden sened veril
meyip mahallinde buna mahsus koçan varakası imlâ ve med
yunun yedinde bulunan senedatla beraber dayine itası usulü 
kemakân baki olup ancak mahallerince vuku bulacak ferağı 
bilvefa ve terhin ve istiglâl muamelâtına merkezi emanetçe 
vukuf istihsaline lüzum görüldüğünden işbu muamelâtta dayin 
ve medyun ve miktarı deyin ve rehin olunan mahallin müc-
melen miktarile vuku bulan hasılat zeyli deftere başkaca dere 
ve terkim kılınacaktır. 

Madde 10 — Daimî defterinin ziri meclisi idare tarafından 
tasdik olunduğu gibi yoklama defatiri ziri dahi kura ihtiyar 
meclisi tarafından badettasdik kaza* meclisinden dahi tasdik 
ettirilecektir. 

Madde 11 — Yedlerine muvakkat ilmühaberi verilip Der-
seadette senedatını ahzetmek üzere müracaat vukuunda mez-
kûrj muvakkatlere vaz olunan defter şehir ve sıra numaraları 
ahar nama olduğu görülmekte ve bu ise teşvişi kuyudu mü-
eddi idiğü cihetle badema hasılat defterine dere edilmiyen 
mahal için hilafı vaki muvakkat ilmühaber verildiği görüldüğü 
halde memuru şediden mes'ul tutulacaktır. 

Madde 12 —• Sinini atika muamelâhndan olup hasılatı üç» 
yüz senesi martından sonraki şehriye cetveline ithal kılman 
arazi ve emlâkin defatiri usulü atika veçhile yazılmayıp beheme
hal işbu numuneye tatbikan tanzim ve imlâ kılınacaktır. 
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Madde 13 — Ferağ ve intikal muamelâtı icra olunacak 
mahaller mukaddema yoklama defterine ithal edilmiş ve fakat 
harcı istihsal kılınmamış mahallerden bulunduğu halde mezkûr 
yoklama harcı dahi başkaca ahiz ve tahsil kılınarak o m ahin 
yoklama defterine ithal ve keyfiyet işbu defterle mezkûr yok
lama defterinin hanei mahsusları bulunan hangi defterden nakl
ettiği ve hangi deftere nakleylediği hanelerine dere ve tezyir 
kılınacaktır. 

JSfe: 6 8 — G i r i t v i l â y e t i n d e 1 3 0 0 s e n e s i r u m u ı i 
z e y t a ş a r ı m ü l t e z i m l e r i n d e n z a r a r d i d e 

o l a n l a r ı n l e b e y y ü n e d e c e k h a ş a r a t ı 
n ı s f ı n ı n b a h ş o l u n m a s ı h a k k ı n d a 

k a r a r n a m e 

Madde 1 — Bin üç yüz senei maliyesi rugani zeyt aşan 
mültezimleri bedeli iltizamın üçüncü taksitini nizamın tayin ey
lediği surette tediye edeceklerdir. 

Madde 2 — Mezkûr mültezimlerin iddiakerdesi olan za
rar ve ziyan miktarının emri tetkik ve tahkiki mehakimi niza
miye huzurunda icra kılınacak ve zarar dide olan mültezimlere 
ziyanın nısfı bahşolunacaktır şu kadar ki işbu bahşolunacak 
miktar dördüncü taksitin baliğ olduğu miktarı yani mecmu be-
delâtın rub'u miktarını tecavüz edemiyecektir. 

Madde 3 — Mehakimi nizamiye huzurunda cereyan ede
cek muhakeme ihbarname aleyhine vukubulacak itiraz üzerine 
sureti müstacelede olmak üzere arzuhal üzerine muhakeme 
kaidesine tevfikan icra kılınacak ve zarar ve ziyanı vakiin tet
kik ve tahkiki zımnında şahidler bile müstesna olmıyaraktan 
bilcümle vesaiti sübutiyenin ikamesi caiz olacak ve bu babda 
vesaiti sübutiyenin bulunduğu kazalar müsalâha mecalisi reisleri 
mümeyyiz tayin olunabileceklerdir. İşbu deavi mehakimce hare 
ve rüsumdan muaf olacaktır. Deavii mezkûre için bidayet mah
kemeleri müddeiumumileri ile mahallî muhasebecileri miriye ve
kâlet edeceklerdir. 

Madde 4 — Canibi miriden medyun olan mezkûr mültezim
lere verilecek ihbarnameler dördüncü taksitin tesviyesi için 
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muayyen olan müddetin inkızasından sonra tebliğ olunacaktır. 
Mezkûr dördüncü taksitten baki kalacak miktarın tesviyesi için 
zikrolunan medyun mültezimlere davanın tamamen fesıl ve 
rüyetinden sonra üç mah müddetle mehil ita olunacaktır. Şim
diye kadar canibi miriden dördüncü taksit üzerine verilen ih
barnameler ile bunlar hakkında vukubulan itirazat ve ikame 
olunan davalar iptal olunacaktır. 

Madde 5 — Bin üç yüz senesi rugani zeyt aşarı bedelinin 
dördüncü taksitinin tesviye ve itası zımnında canibi miriden 
verilecek ihbarname aleyhine vukubulacak itiraz istinaf muame
lâtının icrasına kadar deyin senedinin dördüncü taksit için ic
rayı ahkâmını tehir edecektir. 

Madde 6 — işbu kararnamede münderic olan tedabirin 
yalnız bin üç yüz senei maliyesi rugani zeyt aşarı mültezimle
rinden bedeli iltizamın dördüncü taksitini henüz tediye ve tes
viye etmemiş olanlar için şümulü olacaktır. 

irade tarihi - 9 şavval hû2, 9 temmuz 1301 

JV: 0 9 — G i r i l v l l a > e t i n d e 1 3 0 0 s e m s i r ı ı u a ı ı i y c y t 
a ş a r ı m ü l t e z i m l e r i n d e n n u ı t a / . a r r ı r o l a n l a r h a k 

k ı n d a i t t i h a z o l u n a n l e d a h i r i ı ı i l e n d e e m s a l 
t ı ı l u . m ı y a c n f t m n d a i r k a r a r n a m e 

Bin üçyüz senei maliyesi rugani zeyt aşarı mültezimlerinden 
afatı semaviyeden dolayı mutazarrır olanların duçar oldukları 
zarar ve ziyandan bir miktarının kendilerine bahşolunması 
hakkında meclisi umumice tensib olunan tedabirin ne gibi 
efkâra müstenid olduğunun tasrihile işbu muamelenin ileride em
sal tutulması maksadında bulunulduğunun zanolunmaması mec
lisçe arzu olunduğundan şu halde tedabiri mephuse senei mer-
kume rugani zeyt aşarı mültezimlerinden hakikat halde zarardi-
de olmuş olanlar için bir emri zururii fevkalâde olmak üzere 
merhameten ittihaz olunmuş olduğu1 ve yalnız senei merkume 
mültezimlerine şümulü olacağı meclisi umumî tarafından beyan 
ve işaa ile beraber tedabiri mezburenin bir daha tekerrür etme
mek şartile tasdiki meciisi umumice canibi Babıaliden istirham 
olunur. 

trake tarihi 9 şevval 1302, 9 temmuz 1301 
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J6: 7 0 — Giritte hukuku medeniyelerindeıı mah
rum edilenlerin müsaadei seniyeye mazhariyet

leri halinde hukuku mezkûrelerini ihraz 
etmelerine dair kararname 

Mehakimden lâhik olan ilâmat mucibince hukuku medeni-
yelerinden mahrum olmuş olanların hukuku mezkûrelerini yeni
den ihraz etmeleri hakkında bir nizamı mahsus olmadığından 
o misillûlar kendi haklarında şerefmüteallik buyurulacak iradei 
seniyei hazreti şehriyarî ile müsaade buyurulduğu halde hukuku 
mezkûrelerini yeniden ihraz edeceklerdir. 

trade tarihi: 9 şevval 1302. 9 temmuz 1301 

N»: 71 — Girit vilâyetinde dava vekillerinin 
istinaf mahkemesi aza mülâzimligiııe tayin 

olunabilmelerine dair kararname 
9 şevval 1W2, 9 temmuz 1301 

Tebaai devleti aliyeden ve Girit ahalisinden olan dava 
vekilleri istinaf mahkemesi azası mülâzimliğine intihab oluna
bileceklerdir. 

Na72 — Girit vilâyetinde turuk inşaatı hakkında 
kararname 

9 şevval 1302, 9 temmuz 1301 

Cezirede turuk inşaatı maddesi hakkında reis paşa hazret
leri canibinden dermeyan buyurulan ifadat meclisçe pişi nazarı 
mütaleaya alınmış ve yolların cihet cihet tamir ve tesviyesi 
dahili cezirede vesaiti nakliye ve ihtilâtiyece asla suhulet bahş 
olmayıp bilâkis bir takım beyhude masarifatın vukuuna badi 
olduğu anlaşılmış olması üzerine tesviyei turuk maddesinin baş 
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mühendisin icra edeceği tetkikatı arnika üzerine beyan edeceği 
mütaieatın Meclisi tdarei Vilâyete tebliğine değin turuk inşaatı 
ameliyatının tatil olunması ve meclisi mezkûrca mütaleatı mez-
bure esas ittihazile baş mühendisin reyi dahi istihsal olunduk
tan sonra işbu turuk inşaatı maddesinin bilhassa dahili cezire
de vesaiti nakliye ve ihtilâtiyeye teshilât verecek bir surette 
tahtı intizama alınması ve maamafih mühendisi mumaileyhin be
yan edeceği tetkikatın ikmalinden evvelce dahi mühendisi mu
maileyh canibinden müstaceliyeti tavsiye olunacak ameliyatın 
icrası ve bir de bundan mukaddem icrasına bed ve mübaşeret 
olunmuş olan ameliyattan müstaceliyeti yine mühendisi muma
ileyh tarafından tavsiye ve ihtar kılınacak olanlarının devamı 
hususlarına Meclisi İdarei Vilâyetin karar verebilmesi ve olbabda 
vuku bulacak masarifatın turuk inşaatı için geçen senelerde 
verilen muhassasat tan. mütebaki mebaliğden tesviye ve itası 
meclisi umumice tensib olunmuştur. 

Ne: 73 — Giı-it Meclisi Umumii Vilâyeti Heyeti 
Tahririyesiııin sureti teşkili hakkında 

nizamname 

Madde 1 — Meclisi Umumii Vilâyetin her seneki içtimaında 
heyeti tahririyesi vilâyet mektubeularile biri islâm ve diğeri 
hıristiyan olmak üzere iki nefer başkâtib ile yine biri islâm 
ve diğeri hıristiyan olmak ve ikisi de türkî ve rumî lisanlarına 
aşina olmak üzere iki nefer mütercimden ve yine biri isiâm-
dan ve diğeri hıristiyandan olarak iki nefer muavin ile ikisi 
islâm ve ikisi dahi hıristiyan olarak dört nefer mübeyyizden 
ve iki nefer istenoğraf ile meclisi mezkûrun matbu zabıtname
lerinin tashihi için iki nefer dahi musahhihten terekküb 
edecektir. 

Madde 2 — Başkâtibler meclisi umumî azasından olmak 
üzere meclisi mezkûr tarafından intihab olunacaklar ve iki 
nefer mütercimler makamı riyasetten ve ketebei saire dahi baş-
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Ni 74 — Vergi Emaneti Tevzi Kaleminde müstahdem 
ketebei mııvakkateden müstehakkı tekaüd olanlar 

ile vefat edenlerin eytam ve eramiline tahsis 
kılınacak maaşala \ e teşkil olunacak san

dım sureti idaresine dair talimat 
layihasıdır. 

/ ? şevval 1302, 13 temmuz 1301 

Madde 1 — Senedad kayid ve tahririne memur ketebei 
muvakkateden müstahakkı tekaüd olanlar ile anlardan vefat 
edenlerin eytam ve eramiline maaş tahsis olunmak üzere mah-
susan bir sandık teşkil edilmiştir. 

kâtiblerin teklifi üzerine kezalik makamı riyasetten nasb ve 
tayin olunacaktır. Mütercimler ile muavinler ve mübeyyizter ve 
musahhihler hükümet memurlarından dahi olabilecektir. 

Madde 3 — Meclisi umumî heyeti tahririyesinin sebkeden 
iki madde ahkâmına tevfikan emri teşkili meclisi mezkûrun 
yevmi küşadından itibaren nihayet üç gün zarfında icra 
kılınacaktır. 

Madde 4 — Mechsi umumî heyeti tahririyesine aid umurun 
mesuliyeti baş kâtiblere raci olacaktır. 

Madde 5 — Başkitabet hizmeti fahri olduğu cihetle başkâ-
tiblere başkaca ücret ita kılınmıyacağı gibi mektubcular dahi 
fahri olaaak ifayı hizmet ederler. îki nefer mütercimin beherine 
iki bin ve muavinlere biner ve mübeyyizlere beşer yüzfve 
musahhihlere altışar yüz kuruş ücret verilecektir. Memurini 
mumaileyhim hükümet memurlarından olur ise ol halde 
ücuratı meşruhanın yalnız nısfı verilecektir. İstenoğraflardan 
her birisinin ücreti iki bin kuruştan dört bin kuruşa kadar 
olmak üzere makamı vilâyetten tayin ve tahsis kılınacaktır. 
Meclisi umuminin müddeti içtimaıyesi temdid olunduğu halde 
marüzzikir ücuratın miktarı temdid olunan eyyam nisbetinde 
olmak üzere meclisi mezkûrun içtimai umumisinde tezyid 
olunacaktır. 

İşbu nizamnamenin ahkâmı Meclisi Umumii Vilâyetin heman 
gelecek seneki içtimaından bed ile meri olacaktır. 

Irada tarihi: 9 şevval 1302, 9 temmuz 1301 
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Madde 2 — Sandığın heyeti idaresi daiıei emanet zabitao 
aklanımdan bir müdür ile birinci sınıf mukayyid ve muharrirle
rin mütehayyizanından üç azadan ibaret olup kitabet vazifesi 
dahi altı ayda bir kere tebdil edilmek üzere münavebeten 
azadan birine tevdi olunacaktır. 

Madde 3 — îşbu sandığa mahsus olmak üzere dört parça 
bir mühür hâkettirilerek müdür ve azada birer parçası bulu
nacak ve sandık eminliği vazifesini emanet veznedarı ifa ede
cektir. 

Madde 4 — Sandık heyetinin müdür ve azası fahrî yalnız 
sandık eminliği vazifesini ifa edecek olan emanet veznedarına 
şehrî yüz elli kuruş ücret verilecektir. 

Madde 5 — Sandığın sermayesi tevzi ve mukabele heyet
leri zammı maaşatı için ücreti tahririye ve kavdıyeden tevkif 
olunan (yüzde yirmi) nin fazlasından ve yeniden ketebei mu
vakkate silkine dahil olacak olanların ilk ayda kayid veya 
tahrir edecekleri senedat ücreti nısfından ve bilimtihan terfii 
sınıf eden ketebenin birinci ayda mukaddema bulunduğu sınıf 
ketebesine isabet edecek senedat miktarına nisbetle yazacak
ları fazla senedat ücretinden ve tekaüdü icra edilmiş olan
ların maaşlarından tevkif edilecek yüzde beşten ibarettir. 

Madde 6 — Terfii sınıf edenlerin birinci ayda madunundaki 
sınıfa nisbeten alacağı fazlanın ve yeni alınacak ketebenin bi
rinci ayda alacağı ücret nısfının miktarlarını mübeyyin taşra 
Cemiyeti tetkikiyesinden mah bemah müfredatlı bir defter tan
zim olunarak tekaüd sandığı idaresine verilecektir. 

Madde 7 — Sandığın sermayesi yüzde bir kuruş güzeşte 
ve sekizinci maddede gösterilen şurut ile birinci derecede ke
tebei muvakkateye ve ikinci derecede aklâmı saire ketebesine 
irbah edilebilecektir. 

Madde 8 — Ketebei muvakkatenin sandıktan istikraz ede
ceğ i akçe nem asile beraber üç ayda alabileceği senedat ücreti 
miktarını ve dairei emanet aklâmı ketebesile hademenin istikraz 
edeceği akçe kezalik maa faiz üç aylık maaşı miktarını 
tecavüz etmiyecek ve istikraz edecekleri akçeyi nihayet altı 
mah zarfında maa faiz tesviye etmek üzere ketebei muvakkate 
şehrî alacakları ücretten ve muvazzafin dahi rauhassas olan 
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maaşlarından nısfını sandığa havale edecektir ve ketebei mu
vakkate yine muvakkatlerden ve ketebei muvazzafa dahi mu-
vazzafinden iki kefil iraesine mecbur olacaktır. 

Madde 9 — Ketebei muvakkate otuz sene mütevaliyen 
ketebei muvakkate silkinde bulunmak veyahut bu silke dahil 
olunduktan sonra hizmet edemiyecek surette malûl olmak ile 
tekaüde istihkak kesbeder. Bunlara tahsis olunacak maaş isti
daları tarihinden ve vefat edenlerin eytam ve eramiline verile
cek maaş dahi vefatları tarihinden itibar edilecektir. 

Madde 10 — Otuz sene mütevaliyen hizmet ile tekaüde 
kesbi istihkak edenlere son sene zarfında kayid veya tahrir 
eyledikleri senedatm ücreti bilhesab bir biri üzerine şehrisine 
isabet eden mikdarm nısfı tahsis olunur ve müddeti hizmet 
otuz seneyi tecavüz etmiş ise fazla senelerin beheri için 
otuz senede nail oldukları maaşın otuzda biri zammedilir. 
Ancak kırk beş seneden ziyade müddet için bir şey zammedil-
meyip kırk beş senelik maaş tahsis olunur. 

Madde 11 — Ketebei muvakkateden birisi tedavi ile kesbi 
sıhhat ve hiffet edemiyecek surette menzul ve mukad veya iki 
gözü ama veya mecnun veya bu gibi illetlerle aharın ianesine 
muhtaç olacak derecede malûl olan ve müddeti hizmeti on s e 
neyi tecavüz etmiş bulunur ise kezalik son sene zarfında yazmış 
olduğu senedat ücretinden şehrisine isabet eden miktarı bilhe
sab nısfı tahsis kılınır. Şu kadarki müddeti hizmeti otuz seneye 
baliğ olmak için kaç sene noksan zuhur eder ise beheri için 
maaşı mezkûrun otuzda biri tenzil olunur ve müddeti hizmet 
on seneden akal ise sandığa vermiş olduğu akçe bilâ faiz ken
disine reddedilerek tekaüd maaşı tahsis edilmez ve vefatında 
eytam ve eramilinin maaşa istihkakı kalmaz. 

Madde 12 — Gerek hizmet gerek maluliyet mukabilinde 
tekaüde kesbi istihkak edenlerden tekaüdünü taleb edenler 
makamı emanete bir istidaname takdim ederek sicil kalemine 
havale ile müddeti hizmetleri ve on dokuzuncu madde muci
bince maaşa nailiyetlerine mani halleri olup olmadığı derkenar 
edildikten ve tekaüd maaşı maluliyet mukabilinde istida olun
makta ise Tıbbiye Nezaretine iş 'an keyfiyetle derecei maluli
yetleri talimata muvafık bulunduğu cemiyeti t ıbbiyece bilmua-
yene oradan ba mazbata beyan olunduktan sonra işbu talimata 
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tevfikan kesbi istihkak eyledikleri maaş sandık idaresince bil-
hesab olbabda verilecek mazbata meclisi idareden dahi ba 
mazbata badettasdik makamı emanetten mucibince işaret edil
dikten sonra tahsis edilir. 

Madde 13 —- Onuncu ve on birinci maddeler mucibince 
tekaüdleri icra edilmiş olanlar ketebei muvakkateden vefat 
edenlerin eytam ve er amiline nail oldukları tekaüd maaşının 
nısfı tahsis edilir ve tekaüdleri icra edilmeksizin vefat eden 
ketebei muvakkatenin son sene içinde yazdıkları senedat ücre
tinden şehrisine isabet eden miktarı bulunarak müddeti hizmet
leri otuz seneden ziyade ise onuncu madde mucibince fazla se 
nelerin beheri için miktarı mezkûrun oruzda biri zam ve müd
deti hizmet otuz seneden noksan ise kezalik otuzda biri tenzil 
olunduktan sonra hasıl olacak miktarın rubu eytam ve eramiline 
tahsis edilir. Ancak müddeti hizmet tam on sene olmamış ise 
müteveffanın sandığa vermiş olduğu akçe bilâ faiz eytam ve 
eramiline iade olunarak bunların maaşa istihkakı kalmaz. 

Madde 14 — Mütekaidine ve eytam ve eramiline verilecek 
maaşların miktarını ve şartı tahsisini mübeyyin zeyilleri meclisi 
idare ile sandığın heyeti idaresi mühürlerile mühürlenmiş koçan 
ve kuponlu ve numaralı olarak eshabı yedlerine senedi resmi
ler ita olunacaktır ve mah bemah maaşlarının ahzı zımnında 
muntazam birer kuponlu sergi verilerek maaşatı mezkûre doğ
rudan doğruya sandıktan tesviye kılınacaktır. 

Madde 15 — Ketebeden vefat edenlerin müstehakkı maaş 
olan taallûkatı istidalarını makamı emanete takdim ile beraber 
müteveffanın tarihi vefatını ve kaçar yaşında kaç nefer yetim ve 
yetimesi kaldığım ve zevcei metrukesi ve sahibi zevç olmıyan 
validesi olup olmadığını ve her birinin ismini mübeyyin sakin 
oldukları mahalle canibinden bir şehadetname raptedeceklerdir. 
Bunun üzerine on ikinci maddeye tevfikan sandıkça tahkikata 
muktaziye icra olunduktan sonra tahsis olunacak maaş bilhesab 
ba mazbata meclisi idareye bildirileceği misillû meclisi idareden 
dahi mazbata ile tasdik olunduktan sonra canibi emanetten 
mucibince işareti üzerine maaş tahsis olunacakbr. 

Madde 16 — Müteveffanın müstahakkı maaş olan ailesine 
tahsis olunacak maaş yetim ve yedmeler beyninde mütesaviyen 
taksim olunur. Müteveffanın bir zevcesi veya müteaddit zevce-
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lerın cümlesi bir yetim hükmünde olduğu grbı valide v ceri
denin dam ıkısı bir yetim hükmündedir zevcenin taaddüdü ha
linde bir zevcenin hissesi zevcat beyninde mutesavıyen ve 
validenin hissesi cedde ile beyinlerinde kezalık mutesaviyen 
taksim edıhr ve müteveffanın eytamı olmayıpta yalnız zevcesi 
veya valide veya ceddesı bulunur ise maaşın tamamı anlara 
verilir 

Madde 17 — Eytamı zukûre verilecek maaşlar yirmi yaş
larını ucmal ettiklerinde ve eytamı inas ve zevcat ve ummehata 
ve ceddata verilecek maaşlar ere vardıklarında veya vefatların
da katolunarak diğerlerin maaşına zammolunur ve müteaddit 
zevcelerden maaştan sakıt veya fevtolanların maaşı henüz 
hayatta veya ere varmamış olan zevcenin maaşına zammolunur 
ve vefat eden cedde veya valide hakkında dahi olveçhıle mu-
ameh edilir Eytam vc eramılden ıkı gozu ağma veyahut mef
luç ve mukad veya mecnun olmak gibi kâr ve kısbten kalmış 
derecede malûl oldukları tebevyun edenlerin maaşları kaydı 
hayat ile verilecektir mutallâkalar maaştan mahrum olduğu gibi 
müteveffanın sair akarıbı dahi maaşa nail olmaz 

Madde 18 - Tekaüd maaşına kesbi istihkak etmiş olan 
ketebeye otuz kuruştan ve bir yetime on beş kuruştan noksan 
maaş isabet ettiği halde otuz veya on beş kuruşa iblâğ olunur. 
Ancak eytamın taaddüdü takdirinde bu yolda tahsis olunacak 
maaşların mecmuu müteveffanın müstahak olduğu tekaüt maaşı 
miktarını tecavüz ettırılmıyecektır 

Madde 19 — Müebbeden rütbe ve memuriyetten mahrum 
ve hukuku medenıyeden ıskat cezalarıle mahkûm olanlar veya 
hizmetten tardedılenler tekaüd maaşına naıhyet istihkakından 
mahrum olur ancak bunların vefatından sonra ailelerine işbu 
kararnameye tevfikan maaş tahsis olunur tahvili memuriyet 
edenlerin tekaüd maaşına ve sandıktaki akçelerini istirdada 
istihkakı kalmaz 

Madde 20 — Ber minvali muharrer tahsis ve ita olacak 
maaşat eshabı berhayat olduklarını ve ınastan olanların tezev-
vûc etmediklerini mübeyyin beher alti ayda bir kerre sandıktan 
verilecek ilmühaberleri sakin olduktan mahalleler eimme ve 
muhtaranına tasdik ettirilerek heyeti idareye ita edecektir 

irade tarihi /8 şevval 302, 18 tammuts O Ö / 
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Nı: 7 5 — Girid vilâyeti turuk memurlarından zaid 
olanlarının lağvına ve müteferriatına dair 

kararname 

Meclisi idarei vilâyetçe tanzim olunan muvazene defterinin 
beşinci kısmının turuk memurlarına dair olan ikinci faslının alâ 
halihı ipka olunması ve şu kadar ki makamı vilâyetten olbabda 
baş mühendis ile bilmuhabere faslı mezburda tadad olunan 
memuriyetlerden yalnız elzemiyeti sahihaları tasdik olunacak 
olanlarının ipkasile diğerlerinin lağvı ve bundan tasarruf oluna
c a k tahsisatın turuk sandığına aid olması meclisçe tensib olunur. 

irade tarihi. 22 şevval 1302, 22 temmuz 1301 

J Y Î : 76 — Girid Meclisi İdarei Vilâyeti azasının 
müddeti memuriyetlerine dair kararname 

Meclisi Umumiı Vilâyetin bu seneki içtimainin üçüncü 
meclisinde intihab olunan meclisi idarei vilâyet azasile mülâ
zımlarının müddeti memuriyetleri olbabda geçen sene meclisi 
umumice tasvib ve canibi babıâlıden tasdik olunan kararname 
ahkâmına tevfikan iki seneden ibaret olması tensib olunmuştur. 

irade tarihi 22 şevval 302, 22 temmuz 301 

M>: 77 — Girid vilâyeti evkaf idarelerince ahiz 
ve istifası lâzımgelen rüsum tarifesine 

dair kararname 

22 şevval 1302, 22 temmuz hOf 

Evkaf idarelerince ahiz ve istifası lâzımgelen rüsum hak
kında olup çend sene mukaddem tasvib olunan tarifenin canibi 
babıâliden tasdiki ite mevkii icraya vaz l ı için takayyüdatı lâzı-
menin ifası meclisçe makamı vilâyete tavsiye olunur. 

T. l C. 5 F. 20 
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Sureti tarife 

Emlâki vakfiyenin ferağ ve intikali için yüzde bir buçuk 
ve muristen verese ve akrabaya hini intikalinde yüzde bir 
ve beyi bilvefa muamelei kaydiyesi için dahi yüzde bir ve 
beyi bilvefa fekki muamelâtı için yüzde yirmi para ahz ve 
istifa olunması ve icarelerin miktarı ne kadar cüzi olsa bile 
tesviyesine mukabil verilecek ilmühaberlere yirmişer paralık 
pul yapıştırılması ve bir kaç senelik icare tediye olunacak 
olduğu halde evkaf idarelerince her senenin icaresi için başka 
varakai sahiha taleb olunmıyarak icarenin yekûnu bin kuruşu 
tecavüz etmediği halde makbuz senedine yalnız yirmi paralık 
bir pul yapıştırılması ve bin kuruşu mütecaviz ise makbuz 
senedme kıymeti nisbetinde pul vazolunması. 

Ni 78 — Ermeni Patrikliği beratı Alisi 

22 şevval 1302 

Nişanı hümayun oldurki; 

İstanbul ve tevabii Ermeni Patriği Nersis Efendinin vukuu 
vefatına mebni yerine diğerinin tayini şerefmüteallik olan ira
dei seniyei mülûkânem iktizayi âlisinden olmasile nizamen mev
zu olan usulü intihab veçhile Ermeni milleti muteberanından 
lâzımgelenler Patrikhanede biliçtima sabıka Erzurum murahha-
sası olup dirayet ve ehliyeti mücerreb olan darendei beratı 
hümayunum Ser Peskopos Vehabediyan Artin Efendiyi intihab 
ve ihtiyar eylemiş olduklarından icrayi memuriyeti ba mahzar 
niyaz ve istirham olunmuş ve keyfiyet tarafı eşrefi padişaha-
neme ledelarz mumaileyhin mezkûr patrikliğe işbu bin üçyüz 
iki senesi şehri cemaziyelâhıresinin on üçüncü gününde inayet 
efzayi sünuh ve sudur olan emri hümayunu şevket makrunu taci-
daranem mucibince memuriyeti icra kılınmış olmasile şurutu 
kadimenin dercile yedine beratı âlişanım itası patrik mumaileyh 
tarafından bu kerre ba takrir istida olunmuş idiğünden memu
riyetini mutazammın divanı hümayunumdan zikri ati şeraitin 
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dercile balâsı hattı hümayunu şahanemle muveşşah yedine işbu 
beratı hümayunumu verdim ve buyurdumki mumaileyh Veha-
bediyan Artin Peskopos istanbul ve Anadolu ve Rumeli ve te-
vabii Ermeni Patrikliğine mutasarrıf olup patriği olduğu kavmin 
kavanini mezhebiyesine mugayir hareketi ve hilafı nizamatı 
mevzua taaddiyat ve mezalimi ve Devleti aliyeme hiyaneti zuhur 
etmedikçe ve bizzat istifası vuku bulmadıkça madamelhayat 
azil olunmıya ve şu tadad olunan mevaddan birile infisah ikti
za ettikte nizamnamede muharrer kuyud ve şuruta muvafık veç
hile davranıla ve patrikliğine tâbi yerlerde, olan murahhasalar 
ve papaslar ve Ermeni milleti peskopos mumaileyhi üzerlerine 
patrik bilip patrikliğine müteallik umurlarında kendiye müra
caat edip her veçhile itaat ve inkiyad edeler ve patrikliğine 
tâbi yerlerde azil ve nasba müstahak olan murahhasaları ve 
papasları ve karabaşları patriği mumaileyh ayinleri üzere 
azil ve nasb eyledikte ahardan kimesne müdahale eylemiye ve 
murahhasalardan birinin tebdili lâzım geldikte patriği mumailey
hin ve Millet Meclisinin mühürlerile memhur takrir takdim olu
nup şurutu dercile yedine beratı alişanım verilip maruzatı saire ile 
hiç kimseye murahhasalık tevcih olunmıya ve işbu murahhasa 
ve peskoposların azil ve nasbi ve sui halini müş'ir paşalardan 
ve kadılardan ve naiblerden arz gelip teşekki olundukta sıh
hati patriği mumaileyhten istilâm olunmadıkça ısga olunmayıp 
bir tariği ile ve mukaddem ve muahhar tarihle ferman dahi 
sadır olur ise itibar olunmıyarak bittahkik icabı icra oluna ve 
murahhasa ve peskoposlardan biri lieclilmaslâha Derseadetime 
gelip yerine ahar rahibi tevkil eder ise kimse mümanaat eyle
miye gerek kendisinin vc gerek murahhasalar ve sair papasların 
hane ve meskenlerinde bervechi serbesti icrayi ayin eylemele
rine ve buna müteferri olan fiillerine kimesne tarafından taarruz 
ve müdahale olunmıya ve kadimdenberi zabt ve tasarrufların
da olan kilise ve manastırlarına ve Derseadetimde ve gerek 
taşra mahallerde olan ziyaretgâhlarınâ ve meyyitlerini usulü 
mutadeleri üzere kaldırmağa vesair icrayi ayinlerine kimse 
mümaneat tylemeyip patriği mumaileyhin ve Millet Meclisinin 
mühürlerile memhur takrirleri muteber tutularak ayinlerine mü
teallik her ne ki arz ve inha ederler ise müsaade oluna ve 
milleti merkumeye mahsus olan kilise ve manastırları bilâ emri 
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şerif kimesne teftiş ve tefahhus etmeyip ve vaz'ı kadimi 
ve usulü muteberesi üzere vaki olan tamir ve termimlerine mü
manaat kılınmıya ve bu makule kadim kiliseleri maruzat ve 
müraeslât ile ahara verilmiye ve aharın deyni için kilise ve ma
nastırların eşyasına taarruz olunmayıp rehin olmak üzere ahiz 
ve kabz ettirilmiye ve bir takrib ahiz olunmuş ise marifeti 
şer ' i le geriye red ile mahallerine teslim oluna ve milleti mer-
kumeden biri ayinleri suretle akdi nikâh ve feshi nikâh edecek 
olduklarında patriği mumaileyh veyahud tayin edeceği vekilleri 
marifetile icra olunup ahar taraftan müdahale ettirilmiye 
ve patriği mumaileyhin ve murahhasalannın ve vekilleri
nin marifet ve izni yok iken gerek Derseadetimde ve gerek 
taşralarda ayinlerine muhalif olarak akdi nikâh eden papasla-
nn veyahut vekillerinin haklarında lâzımgelen tediblerin icra 
eyledikte kimesne müdahale eylemiye ve akdi nikâh ve feshi 
nikâh maddesinde ve ayinlerine müteallik sair hususta münazaa 
eden iki hiristiyan mabeyinlerin patriği mumaileyh veyahut 
vekilleri tahkik edip ayinleri surette ıslâh eyledikte ve kilise
lerinde yemin verip afaroz eyledikte kuzat ve nuvab dahil ve ta
arruz etmiyeler ve milleti merkumeye avret boşamak ve avret 
üzerine avret almak ve zevceleri fevtinden sonra ancak üç 
defaya dek teehhül edip andan ziyade teehhül etmek ayinle
rine muhalif olmağla o makulelere ruhsat verilmeyip tedib ve 
gûşmal oluna ve ayinlerine muhalif olarak nikâh eden kesanın 
kiliselerine girmesi mugayiri ayin olduğundan ol halde fevt 
olanların papaslar tarafından kaldırılması zımnında kuzat ve 
nuvab ve sair zabitan tarafından cebir ve teklif olunmıya ve 
murahhasalar ve peskoposlar ve rahipler ve keşişler ve saire-
den biri kendi ayinleri muktezasınca kiliselerine ve fukarala
rına ve patriklerine biraz şey veya sülüs mal vasiyet edip 
fevt olduklarında vasiyetleri nafiz ve makbul olup ayin ve ka-
idelerince kendi mi Jetlerinden ermeni şahidlerile şerile istima 
olunup varislerinden marifeti şer ' i le alıverile ve bilâvaris fevt 
olan murahhasalarm ve papasların ve keşişlerin ve karabaşla
rın ve marebin tabir olunur keşişe avretlerin gerek nukud ve 
gerek eşya ve bargir ve sair her ne şeyleri var ise patriği 
mumaileyh veyahut tarafından tayin edeceği vekilleri ahiz ve kabz 
eyledikte beytülmal ve kassam ve mütevelliler ve muhassiller 
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vesairleri taraflarından müdahale olunmıya ve vereseleri mev
cud olanların nukud ve gerek sair emval ve eşyalarina patrik 
ve vekilleri tarafından vaz'iyed kıhnmıya ve ayinlerine muhalif 
vaz ve hareket eden ermeni murahhasalarını ve papas ve ke
şişlerini patriği mumaileyh ayinleri üzere tedib ve saçların tıraş 
ve kendilerin papas ve karabaşlıktan azil ve ihraç ile kilise
lerin ahara verdikte ve muktezayi ayinleri üzere def v e ihraç 
olunan papasların yerine iktiza eden papasların tayini hususun
da hariçten kimesne mâni ve mezahim olmıya ve patriği mu
maileyhin patrikliğine tâbi yerlerde olan kilise ve manas
tırlara ve kâffei müştemilâtına vesair kiliselerine vakıf olan 
eşya ve hayvanlarına kimesne tarafından müdahale olunmayıp 
ötedenberi olageldiği veçhile zapt ve tasarruf oluna ve Ermeni 
milletinin ötedenberi eda edegeldiği rüsumatı miriye ve sadaka 
akçeleri ve patrikhanelerinin rüsumat ve masarifatı ve patrik
lik aidatı kemakân eda olunup tereddüt ve muhalifet olunmıya 
ve kilise ve manastır vekilleri patriklik rüsumundan ve rsüu-
matı miriyeden ahiz ve ekil ederler ise muhasebeleri görülüp 
tazmin ettirilmesine kimesne müdahale eylemiye ve işbu rüsu
mattan her hangi mahalde olur ise olsun murahhasalarda ve 
sair keşişlerde patriki mumaileyhin alacağı oldukta tahsili için 
emri şerifim verilip kendi tarafından dahi mektubile tayin 
edeceği adamlarına kuzat ve nuvab taraflarından şer ' i le mua
venet olunup tahsil ettirile ve patriği mumaileyhin kendisi için 
olan bağ mahsulâtını ve sadaka namile hıristiyanın vere gel
dikleri şıra ve yağ ve bal vesair tereke ve eşyaları hanesine 
naklinde iskelelerde ve kapılarda teamülü kadimine muhalif 
gümrük ümenası tarafından muhalefet olunmıya ve patriği mu
maileyhin ve murahhasaların ve peskopo&ların kendilerine ve 
kiliselerine mahsus olan eşyalarından iskelelerde ve kapılarda 
gümrük ve baç taleb ve ahiz ettirilmiye ve ermeni papaslann-
dan biri izni şer'ile hapis olunmak lâzım geldikte patriği mu
maileyh alıkoyup ahar taraftan hapis ettirilmiye ve peskopos-
lar ile bazı kesanın şer'işerife müteallik' davaları Derseadetime 
havale olunarak şurut ve kuyuduna müracaatla berveçhi hak
kaniyet fasıl ve rüyet oluna ve mumaileyh patrikliği mezkûru 
ber minvali meşruh şurutu kadimesine riayetle zapt ve tasarruf 
edip patrikliğine müteallik umur ve hususuna veçhen minelvü-
cuh dahil ve taarruz kılmıyalar. 
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Nn: 7 9 — Aşıcılar hakkında lalımaü mahsusa 
27 temmuz 1301 

Madde 1 — Aşı ameliyatı diplomalı doktor ve şehadet-
namelı cerrah ve yedinde idarei tıbbıyeı mülkiyeden verilmiş 
ruhsatnameyi hâmil olan aşıcılar icraya mezundurlar 

Madde 2 — Aşı ameliyatı daımulevakt ıyı hıfzolunmuş ve 
her şüpheden arı olan taze aşı maddesıle icra olunmalıdır 

Madde 3 — Umuru tıbbıyeı mülkiye nezareti tarafından 
her bir tabıb tarafından taleb vaki oldukça taze aşı maddesi 
meccanen verileceği gibi devairi resmıyeden her hangisi tara
fından dahi taleb olunursa orayada lüzumu kadar verilecek ve 
hakeza vılâyatı şahaneye taleb vukuunda gönderilecektir 

Madde 4 — Mektebi tıbbıyeı şahane derununda vaki mua
yenehanede Derseadet ve bılâdı selâsede vaki nöbet mahalle
rinde mahsus aşıcılar umuru tıbbıyeı mülkiye tarafından kendi
lerine verilmiş olan aşı kalemlerini badelıstımal yine taze aşı 
maddesıle doldurmağa mecburdurlar ve her daim mektebi 
tıbbiye nezaretinden aşı istemeyip yalnız senede bir kerre aşıyı 
tazeletmek için aşı istemeğe mecbur olacaklardır 

Madde 5 — Her kımkı meccanen aşılanmış ve aşısı ıyı 
tutmuş ise aşıcıya aşı vermeğe borçludur 

Madde 6 — Aşıcılar aşı almak ıçm sahıhulmızaç çocukları 
intihab edecek ve k a f a zaıfülmızaç ve hastalıklı çocuklardan 
aşı almamalıdır Mümkün mertebe aşıladığı çocuğun peder 
ve maden sellurreeye ve frengi illetine mubtelâ olmadığını 
aramalıdır Eğer böyle bir illete mubtelâ bulunan bir peder 
veyahut maderden tevellüd etmiş bir çocuk ise bu gibi çocuk
tan dahi aşı almamalıdır 

Madde 7 — Tab ıb ve cerrah ve aşıcılar tarafından her 
aşılanan kimseye aşısı tutmuş olduğunu müşahede ethkten 
sonra bir şehadetname verilecektir. İşbu şehadetnamede aşıla
nanın isim ve şöhret ve pederinin isim ve şöhreti ve mahalle
nin ısmı ve aşının ameliyat edildiği tarihi yazılacaktır 

Belediye tabıb ve cerrah ve aşıcıları idarei tıbbıyeı mül
kiyeden tertib edilmiş matbu ve koçanlı varakalar üzenne 
şehadetnamelerinı yazmağa mecbur olup işbu matbu şehadet-
nameler vılâyatı şahanenin her tarafına gönderilmiş olmakla 
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belediye tabib ve cerrah ve aşıcıları hükümeti mahallıyeden 
işbu varakaları tedarik edebilir. Memur olmıyan her tabib aşı-
lağıdı kimseye adi kâğıd üzerine dahi şehadetname yazabilir. 
Şu kadar ki tabibi merkum maruf ve musaddak etibbadan 
bulunmalıdır. Bu halde verilen şehadetname kabule şayandır. 
Gerek aşılanan kimse ve gerek familyası eğer aşı iyi tutmuş 
ise şehadetname istemeğe hakları olacaktır. 

Madde 8 — Vulâtı izam ve mutasarrifini kiram ve kay
makamlar ve müdürler ve meclisi belediyeler memlekette bulu
nan etibba ve ruhsatnameli cerrahları bir sene zarfında aşıla
dıkları kesanın defterini tutmağa mecbur edecekler ve sene 
nihayetinde defterin bir suretini hükümeti mahalliyeye takdim 
ve teslim etmeğe borçlu olacaklardır. 

Belediye ve memleket et ibba ve cerrah ve aşıcıları dahi 
kezalik bir defter tutmağa mecbur olacaklar bu defterler her 
sene mart iptidasında canibi vilâyetten Dahiliye Nezareti celi-
lesine takdim edilecektir. 

Na: 8 0 — Vilâyatta Sicilli nüfus muamelâtının 
teftişine dair talimat 

21 zilkade 1302, 2 0 ağustos 1301 

Madde 1 — Teftiş memurlarının memur oldukları vilâyat 
merkezlerine vusullerile beraber evvel emirde vilâyetin muame
lâtı tahririyei umumiyesi ne suretle cereyan etmekte olduğunu 
ve tahrire hangi tarihte bed edilip elyevm nerelerin tahriri re-
sidei hitam olarak nerelerin derdesti icra olduğunu ve kamilen 
hitampezir olması daha ne kadar müddete muhtaç bulunduğu
nu ve birer kol tahrir heyetile müddeti nizamiyesi zarfında 
ikmali maslahat mümkün olamıyacağı anlaşılan mahaller heyet
lerinin taaddüdü aktemce makamı samii cenabı nezaretpenahi-
den ita buyurulan mezuniyet iktizasından olmakla oraca dahi 
mezkûr heyetler taaddüd ettirilmiş ise hangi tarihte tayin edil
miş ve işbu tarihe değin birer kol ile ne miktar nüfus yazılıp 
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mezkûr heyetlerin taaddüd ve ilâveleri tarihinden şimdiye ka
dar ne kadar nüfus kayid ve tescil edilmiştir ve böyle mü
teaddid kollar istihdam olunduğu halde emri tahririn seneler
ce imtidad ederek henüz arkası alınamaması neden neşet eyle
miştir. Buralarının nüfus nazırından biletraf sual ve tahki-
kile derhal nüfus idarei umumiyesine malûmatı kâmile verile
cektir. 

Madde 2 — Birinci maddede beyan olunan tahkikatın icra 
ve idarei umumiyeye malûmat itasile beraber merkezi vilâyet 
ile mülhakatı olan kazalardan tahriri hitam bulmuş olanlann 
ita olunan numuneler mucibince gerek tebyiz edilmiş esas ve 
yabancı defterlerinden ve gerek henüz bu defterlere nakil ve 
kayid edilmemiş komisyonların müsvedde defterlerinden birer 
kıt 'a hulâsa pusulası tanzim ettirilerek idarei umumiyeye gön
derilecektir. 

Madde 3 — İşbu hulâsaların tanzimi için henüz defterlerini 
nezarete teslim etmemiş kaza ve komisyonlar olduğu halde 
bunlar ile muhabere vedefter celbine ihtiyaç göründüğü takdir
de memurini mumaileyhim beyhude yere vakit zayi etmemek 
üzere vilâyet merkezlerine aid hulâsaların ber mucibi tarifname 
tanzimi zımnında nüfus nazırlarına tefhimatı mükemmele icrasile 
beraber kendileri elviyei mülhakaya azimet edecek ve gidecek
leri livalarda dahi birinci madde mucibince icra edecekleri tah
kikatı idarei umumiyeye bildirdikten ve oralara aid hulâsaların 
sureti tanzimine dair kezalik nüfus memurlarına tefhimatı muk-
taziye bilicra bunların ne kadar müddet zarfında tanzim edile
bileceği kararlaştırıldıktan sonra merkezi vilâyete avdet ile ora
lardan vürud edecek hulâsaları peyderpey bilâ tehir idarei umu
miyeye gönderecektir. 

Madde 4 — Teftiş memurları memur oldukları vilâyetin 
elviyei mülhakasını kamilen devir ve teftiş ile ber mucibi tali
mat ikmali memuriyet ettikten sonra tekrar merkezi vilâyete 
avdet edecektir. 

Madde 5 — Elviyei mülhakaya tevzi edilmiş olan tezkerei 
osmaniyenin miktarına dair nüfus nazırlarından birer kıt 'a pu
sula alınarak her livada tahrir komisyonlarına ne kadar tezkere 
verilmiş ve bunlardan ne miktarı sarf edilip esmanı tahsil ve mal 
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sandığına teslim edilmiş ve komisyonlara ne miktar maaş ve 
masraf ita edilmiş ise nüfus idaresi kuyuduna bilmüracaa baş
kaca bir kıt'a pusulası tanzim edilecektir. 

Madde 6 — İşbu pusulalar mucibince mahalleri mal me
murlarına bilmüracaa teslimi sandık edilen tezakiri Osmaniye 
hasılatından merkezi vilâyete ne miktar irsalât vuku bulmuş ve 
ne kadar mevkufu sandık akçe bulunmuş ise bir kıt 'a pusulası 
mevkufu sandık mebaliğin derhal merkezi vilâyete ve oradan 
dahi Dahiliye Nezareti Celilesi veznesine irsal ettirilmek üzere 
icabı hal icra ve idarei umumiyeye dahi malûmat verilecek 
ve vilâyat merakizince dahi bu suretle muamele edilecektir. 

Madde 7 — Tezakiri Osmaniye esmanından tahrir komis
yonları maaş ve masraflarından maada masarifata akçe sarfı 
nizamen memnu olduğu cihetle mal sandıklarına teslim edilmiş 
olan tezakir esmanınm masarifatı mahalliyeye sarf edildiği 
tebeyyün eder ise esbabı mucibesi mal memurlarından tahri
ren sual edilerek yine tahriren alınacak cevab varakaları bilâ 
tehir idarei umumiyeye gönderilecektir. 

Madde 8 — Tezakiri Osmaniye esmanından tahrir komis
yonları heyetleri veyahut nüfus nazır ve memur ve ketebesi 
zimmetlerine akçe geçirilmiş olduğu görülür ise bunun dahi 
esbabı mucibesi kendilerinden tahriren sual olunara'k verecek
leri evrakı cevabiye hemen idarei umumiyeye gönderilecektir. 

Madde 9 — Yedinci ve sekizinci maddeler mucibince tah
riren vuku bulacak suallere nihayet iki gün zarfında cevab ve
rilmek lâzımeden olmasile müddeti mezkûre zarfında cevab 
vermiyen memurun ismile kendisine yazılmış olan varakanın 
sureti idarei umumiyeye gönderilecek ve şu kadar var ki bu 
gibi suallere nihayet iki gün zarfında cevab verilmek meşrut 
olduğu yazılacak sual varakalarına kayid ve işaret edilecektir. 

Madde 10 — Gerek merkezi vilâyet ve gerek livalarca 
şimdiye kadar sarf edilmiş olan mürur tezakiri cedidesile pa
saport ve Bulgaristan tezakiri hesabatı dahi birrüye keyfiyet ic-
malen idarei umumiyeye bildirilecektir. 

Madde 11 — Bazı mahallerde tahrir komisyonları yazdık
ları nüfusa tezkerei osmaniye tevzi etmedikleri ve bazı komis
yonların dahi tevzi ettikleri tezakir esmanını ber mucib defaten 
tahsil etmeyip bakayada bıraktıkları tahkikatı vakıa cümlesin-
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den olmasile teftiş memurları keştügüzar edecekleri livalarda 
tahkikatı lâzıme bilicra o misillû halatı namaraziyeye kesbi vu
kuf ve ıttıla ettikleri halde esbabı mucibesi komisyonlar ile nüfus 
nazır veya memurlarından tahriren sual olunarak alınacak ce-
vapnameler idarei umumiyeye gönderilecektir. 

Madde 12 — İşbu devir ve teftiş esnasında gerek hulâsa
ların tanziminde ve gerek nüfusa aid sair hususatta nüfus nazır 
ve memurlarının halledemedikleri bazı müşkülât olduğu halde 
tahriren sual etmeleri lüzumu kendilerine tefhim edilerek ol 
babda verecekleri memhur varakalar idarei umumiyeye irsal 
ve teftiş memurlarının dahi ol babda bir gûna mütaleaları var 
ise anın da izahan beyan ve iş'ar edilmesi lâzım gelir. 

Madde 13 — Teftiş memurları bidayeti tahrirdenberi mahal-
lerince cereyan eden muamelâtı güzelce ve etraflıca tahkik ve 
tetkik ederek maslahatın feri ve esasınca nizamatı mevzuaya 
mugayir bir hal olduğunu görüpte acilen ıslâhı lüzumunu 
hisseder ise ol halde keyfiyeti serian idarei umumiyeye bildi
rip alacağı cevaba göre İslâhatı lâzımeye müsaraat eyler. 

Madde 14 — Bir vilâyetin maa merkez kaç livası var ise 
işbu talimat ve tarifname mucibince hulâsaları tanzim ve ikmal 
edildikçe idarei umumiyeye irsal olunarak bir gûna nevakısı 
olduğu halde idarei umumiye teftiş memurile bilmuhabere ik
mal edeceğinden o yolda vuku bulacak işarat üzerine derhal 
iktizayı ha'l icra ve inba edilmek lâzımdır. 

Madde 15 — Teftiş memurları Derseadetten hareketle mer
kezi vilâyete tarihi muvasalâtını ve oraca ikmali vazife ederek 
hangi livaya gidecek ise merkezden hareketile o livaya muva-
salâti tarihini idarei umumiyeye bildireceği ve sair livalara git
tikçe dahi bu kaideye riayet edeceği gibi livalarca ikmali me
muriyet ettikten sonra tekrar merkezi vilâyete avdeti tarihini 
dahi kezalik idarei umumiyeye iş 'ar edecektir. 

Madde 16 — Teftiş memurları Derseadete muavedetlerinde 
esnayı keştügüzarlarmda muamelâtı tahririyeye müteallik kâffei 
meşhudat ve tahkikatlarile idarei umumiye ile bilmuhabere 
icra edecekleri ıslâhata dair mükemmel ve muvazzah birer lâ
yiha tanzim ve ita edecektir. 

Madde 17 — Teftiş memurları kendilerine ba iradei aliyei 
cenabı nezaretpenahi tahsis ve memur oldukları vilâyatın te
zakiri osmaniyesi hasılatından itası emri ferman buyurulacak 
harcırahtan fazla habbei vahide almağa salâhiyetleri olmadığı 
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cihetle hilafı emir ve talimat senedli ve senedsiz fazla akçe al
dıkları halde kendilerile beraber ita eden nüfus nazır ve me
murları şediden mes'ul ve muateb olacakları gibi memurini 
mumaileyhim mürur tezkeresi ve pasaport ve tezakiri osmaniye 
misillû evraka dahi vaz'ıyed ve müdahale edemiyeceklerdir. 

Madde 18 — Teftiş memurları sui hal ve hareketlerini gör
dükleri nüfus nazır ve memurları hakkında idarei umumiyeye 
malûmat verecekleri gibi memurini mumaileyhimin hilafı merza 
bir gûna fiil ve harekete tasaddileri halinde nüfus nazır ve 
memurları dahi idarei umumiyeye beyanı hal etmeğe mezun 
olduklarından işbu talimatın birer nüshası icab eden vilâyat 
nüfus nazırlarına irsal ve isra ve sureti hareketlerine dair ve-
sayayı lâzıme dahi icra edilecektir. 

J V s : 81 — Binit tüccarından ibrahim Yakub Sabitin 
Binit civarındaki kâğıd fabrikası mamulatının 

resmi gümrüklcn istisnası hakkında iradei 
seniyeyi mübelliğ tahriratı riisıımiye 

26 zilkade 1302, 25 ağustos 1301 

Birut tüccarından İbrahim Yakub Sabitin Birut Kasabası 
civarında inşa etmiş olduğu kâğıd fabrikasının çıkaracağı ma-
mulâtın emsali hakkında verilen karara tevfikan resmi gümrük
ten muafiyetine dair iradei seniyei hazreti padişahi şeref müte
allik ve sudur buyrulmasına mebni işbu fabrikanın mamulâtı 
kâğıdlara Avrupa mamulâtı karıştırılmamak için mahreç rüsu
mat idaresinde denkleri üzerine kurşun mührü darb olunarak 
hasbî tezkere verilmesi hususu 26 şubat 1298 tarihinde ba 
tahrirat Birut Rüsumat Nezaretine tebliğ edilmiş isede diğer 
nezaretlere bildirilmemesinden dolayı terddüd edildiği bazı 
nezaretlerin vukubulan iş'arından anlaşılmış ve binaenaleyh 
tamimi keyfiyete lüzum görünerek işbu tahriratı umumiyenin 
nüsahı matbuasından diğer nezaretlere gönderildiği gibi nezareti 
behiyeleri dahilinde vaki rüsumat idarelerinin adedine nisbetle 
kıtası dahi leffen irsal kılınmış olduğundan münderecatına 
tevfikan muameleye itina kılınmak üzere bunlann ba mucibi 
mezkûr idarelere isra buyrulması beyanile ve cemiyeti rüsumiye 
ifadcsile şukka. 
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Na: 8 2 — İzmit ve civarına çıkarılacak kozaların 
resmi gümrükten istisnası hakkında iradei 

seııiyeyi mübelliğ tahriratı rüsumiye 

18 zilhicce 1302, 16 eylül 1301 

Emanetten vaki olan arz ve iş 'ar üzerine Şûrayı Devlet 
Tanzimat dairesinden kaleme alınan mazbatada Bursanın harir 
tohumuna arız olan illet hasebile koza mahsulü fabrikaların 
idarelerine kifayet edemiyecek derecede tedenni ettiğinden 
fabrikaları inkırazdan vikayeten illeti mezkûrenin indifama ka
dar Bursaya nakil olunacak kozaların resmi gümrükten muafiyeti 
bin iki yüz doksan beş tarihinde usul ittihaz edilmiş olduğun
dan ve İzmite tâbi Geyve Kazasında bulunan fabrikada imal 
olunmak üzere izmit iskelesine gelen kozaların dahi resmi 
gümrükten muafiyeti hakkında ashabı tarafındın vuku bulan 
istida üzerine muafiyeti vakıa esasen fabrikaların ataletten ma
suniyeti için mevzu ve mahalli mezkûr dahi illeti mezkûreden 
müteessir olan Bursa havalisinden madud bulunduğujgibi mua
fiyeti mezkûreyi icab ettiren halin henüz devam etmekte oldu
ğu Hudavendigâr Vilâyetinden bilistilâm cevaben bildirildiği 
ve bu fabrikalarda imal olunan ipeklerin hini ihracında lâzım
gelen resmi gümrüğünün istifası mukarrer olduğu cihetle hem 
istifadei hazine temin hem de fabrikalar mamulâtı vikaye edilmiş 
olmak üzere İzmit ve civarına çıkarılacak kozaların dahi mua
fiyeti esasiye ile kaim olmak üzere muvakkaten resmi gümrük
ten istisnası tezekkür olunduğu gösterilmiş olmasına mebni 
bilistizan olveçhile icrayı icabı hususuna iradei seniyei cenabı 
padişahî şerfmüteailik buyurulduğu beyanı âlisile tesviyei icabı 
olbabda sureti iradei seniye zeyline muharrer 21 ağustos 1301 
tarihli buyruldui samide emir ve iş 'ar buyrularak keyfiyet sair 
icab edenlere iş 'ar ve işbu tahriratı muhlisinin matbuasından 
nezareti valâları dahilinde vaki idarelerin adedine nisbetle kıt 'a-
sı leffen tisyar kılınmış olduğundan bunların ba mucibi mezkûr 
idarelere irsalile berveçhi muharrer izmit ve civarına bahren 
nakil olunacak kozaların dahi bilâ resim imrar ettirilmesi hu
susunun muhasebe ifadesile beyanına ibtidar kılındı. 
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JSfe: 8 3 — Hamidiyc ticaret mektebi 
nizamnamesi 

28 muharrem 1302, 5 teşrinisani 1301 

BİRİNCİ F A S I L 

Mevaddı umumiye 

Madde 1 — Derseadette erbabı ticaret yetiştirilmek için 
( Hamidiye Ticaret Mek teb i ) namile neharî bir mekteb tesis 
olunmuştur. 

Madde 2 — Bu mektebin şakirdliğine dahil olmak arzu
sunda bulunanların sinleri onbeşten aşağı ve yirmibeşten 
yukarı olmıyacak ve umum şakirdan her sınıf tebaai devleti 
aliyeden olmak üzere iki yüz adedi tecavüz edemiyecektir. Fa
kat bir ticaret veya sanat mağazasında müstahdem olanlar 
yirmibeş yaşından müsin olsalar bile istedikleri derse müstemi 
sıfatile devam edebilirler. 

Madde 3 — Mektebe kaydolunacak şakirdanın yedlerinde 
mekâtibi rüştiyeden çıkmış olduklarına dair şehadetnameleri 
bulunmak lâzımgelir. Şehadetname ibraz edemiyenler mekâtibi 
rüştiyede tedris olunan derslerden bir duhul imtihanı vermeğe 
mecburdurlar. Bunların sıraları işbu nizamname mucibince mek
tebin muayyen olan imtihanları icra olunacağı zamana kadar 
duhul imtihanında takaddüm ve teahhurleri itibarile tertib edilir. 

Madde 4 — Duhul imtihanı mektebin muallimin heyetile 
ticaret nezaretinden ve derseadet ticaret odası tarafından mün-
tehab birer zatten mürekkeb heyet huzurunda icra olunacaktır. 

Madde 5 — Mektebi sultaniden ve yahut ona mümasil ve 
tarafı devletten musaddak bir mektebden şehadetname almış 
olanlar mekâtibi rüştiye şakirdanı misillû bilâimtihan kabul 
olunurlar isede duhul imtihanını veremiyen ve yahut bir şeha
detnameyi hâmil olmıyanlar mektebe kabul olunamaz. 

Madde 6 — Mekteb şakirdanının yüzde onu fukara evlâ
dından ve Eytamdan olmak şartile bilâ ücret kabul olunacak 
ve bunlardan maadası ücreti tedrisiye olmak üzere şehrî yarım 
osmanlı altını vereceklerdir bu ücret her üç ayda bir peşin ola
rak mekteb sandığına teslim olunur ücretini tediye eden şakird 
o müddet zarfında mektebi terkedecek veya ademi iktidarı 
veyahut suihali tahakkuk etmekle mektebden ihraç olunacak 
olursa verdiği ücret iade edilmez. 
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Madde 7 — Mektebin nizaman icra edeceği hususî ve 
umumî imtihanlardan sonra şakirdan sıralarının tertibi ve şe-
hadetnamelerin tevzii Ticaret Nezareti ve Derseadet Ticare t 
Odası canibinden birer zat ile mekteb muallimininden mürek-
keb heyet marifetile icra olunur. 

Madde 8 — Şakirdan hakkında tertib olunacak cezalar 
şunlardan ibarettir : 

(Evvelâ) Sınıfta lisanen tektir (bu ceza üç defa tekerrür 
edebilir) 

(Saniyen) Heyeti muallimin huzurunda tektir (bu dahi iki 
defa tekerrür edebilir.) 

(Salisen) Mektebde talik olunmak üzere tahriren tektir 
(bu dahi iki defa tekerrür edebilir.) 

(Rabian) Tard bu cezalar her hafta sureti muntazamada 
inikad edecek heyeti muallimin tarafından tertib olunur. Fakat 
sınıfta lisanen tektir doğrudan doğruya muallim tarafından icra 
olunabilir. 

Muallim vukuu hali heyetin ilk içtimaında rüfekasına tebliğ 
eder ve cezanın tarihi ile esbabı mucibesini defteri mahsusunda 
şakirdin ismi hizasına kayid ettirir. 

Madde 9 — Mektebin her altı ay hitamında icra edeceği 
hususî imtihanları sureti matlûbede ita etmiş bulunan şakirdlere 
birer tasdikname verilecektir. Bu tasdiknameyi alan şakird 
yalnız bir ticaret mağazasında ifayi hizmete veyahut hini hacette 
o hizmeti edaya kâfi malûmatı ticariyeyi haiz olduğunu 
isbat etmiş olur. 

Madde 10 — Mekteb şakirdanı mahsusî üniforma iktisa-
sına mecbur olmayıp temizce adi elbise ile devam edeceklerdir. 

Madde 11 — Ders kitabları kağıd ve kalem vesaire mek
teb idaresi tarafından şakirdana verilip pahaları tarifei mahsusa 
tahtında olarak kendilerinden istifa olunur fakat bunları hariçten 
tedarik ve iştira etmek istiyen şakird men olunmaz. 

Madde 12 — Mekteb Cuma ve pazar günleri tatil olunacak 
ve sene tatilleri temmuzun onbeşinde başlayıp eylülün birinci 
günü hitam bulacaktır. 

Madde 13 — Müstemi sıfatile mektebe devam etmek isti-
yenler yalnız arzu edecekleri derste bulunup mektebce muay
yen olan sair derslere devamdan mafu olurlar ve müddeti tah
silleri hitamında tahsil ettikleri dersler için yedlerine devam 
tasdiknamesi verilir, 
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Madde 14 — Müstemi sıfatile devam edecek şakırdan mek
teb sandığına şehrî altın olarak otuz kuruş ücret vereceklerdir. 
Eğer ticaret usulünce defter tutmak dersile buna müteallik 
derslere devam etmek arzu ederlerse sair şakirdanın verecek
leri ücreti tahsiliyeyi kamilen tediye edeceklerdir. 

İKİNCİ FASİL 

Derslerin enva ve derecatı 

Madde 15 — Ticaret mektebinin dersleri berveçhi ati tayin 
olunmuştur. 

(Evvelâ) Hesabı ticarî ve malî 
(Saniyen) Mevaddı ticariye ve ba husus memaliki devleti 

aliye mahsulâtı. 
(Salisen) Coğrafiyayı ticarî ve bilhassa Rumeli ve Anado-

luya tatbiki. 
(Rabian) Adi ve muzaaf usulü üzere defter tutmak. 
(Hamisen) İlmî serveti melel. 
(Sadisen) Hikmet ve kimyanın sanayia tatbiki hakkında 

malûmat. 
(Sabian) Ticaret üzerine Türkçe, Rumca ve Fransızca ve 

Arabça ve İtalyanca ve İngilizce kitabet ve mükâleme. 
(Saminen) Mebadii hukuk ve ba husus mebadii hukuku 

ticariye ve bahriye. 
(Tasian) Payitahtın müessesatı cesimei maliye ve sınaiyesi 

muamelâtının okunan derslere tatbiki 
(Aşıran) Kara kalem ve sulu boya ile adi resim 
Madde 16 — Maddei sabıkada beyan olunan derslerden 

maada şakirdanın her sınıfı beşer altışar şakirdden mürekkeb 
olarak bir takım müteaddid kısımlara ayrılacaklardır. Bu kı
sımlar meselâ iki ticaret bankası olup muallimlerinin tahtı ida
resinde itibarı malî ve her nevi muamelâtı ticariye ile meşgul 
olurlar itibarı malî ve muamelâtı ticariye derslerde gösterilen 
kavaide tatbik olunabilecek surette olacaktır. 

İDADİ SINIFLARI 

Aded ve saat birinci s e r e dersleri şunlardan ibarettir. 
Ders 

2 Lisanı türkî \ 
2 Lisanı fransavî j S a r f v e t a h l ü 

Fransızcadan Türkçeye tercüme 
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25 
FENNÎ SINIFLARI 

Aded ve saat üçüncü sene dersleri 
Ders 

1 Lisanı türkî 1 ikinci sene derslerinin 
1 Lisanı fransavî ı itmam ve ikmali 
2 Muharreratı ticariye ve türkçeye tercüme 
1 Muharreraü ticariyei fransaviye 

Ders 
J İlmi hesab 2 

3 Ulûmu riyaziye { H e n d e s e i sathiye 1 

3 Cografiyayı umumî 
2 Tarihi umumî 
2 Tarihi tabii hayvanat bahsi 
2 Resimi hattî "taklidi,, 

| Türkî 1 
2 Hüsnü hat | Fransavî 1 
1 Muhtasar usulü defteri 
3 Elsinei ihtiyariye 
2 Müzakere 

"~25 
Aded ve saat ikinci sene dersleri 

Ders 
2 Lisanı türkî \ 
3 Lisanı fransavî ) S a r f v e t e r k i b 

2 Fransızcadan Türkceye tercüme 
Hesab evzan ve ekyal 1 
Hendesei mücesseme ve 

3 Ulûmu riyaziye j m e s a h a 1 

[ Cebir ve lüg-aritma 1 
1 Coğrafıyayı osmanî 
1 Tarihi osmanî 
2 Ulûmu tabiiye j Hikmet ) Malûmatı iptidaiye 

3 Tarihi tabii \ Kimya { Nebatat 

2 Resim "mimarî ve manazır Ders 
f Türkî 1 

2 Hüsnü hat | Fransavî 1 
1 Usulü defterî 
3 Elsinei ihtiyariye 
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2 Ulûmu riyaziye 

Ders 
Hesabı ticarî kısmı sani 1 
Muhtasar müsellesat 1 

Coğrafiyayi ticarî 
Tarihi ticaret "kısmı evvel„ 

[ Ticaretçe ehemmiyeti 
Ulûmu tabiiye j olan mebahisi hikemiye 1 

| Kimyayi tahlili kısmı evvel 2 
Tarihi tabii "madeniyat- ve tabakatülarz „ 
Resim "ikinci sene idadi derslerinin mütebakisi,, 

| Alelûmum Türkçe ve fransızca 
\ talimler 

Ders 
| Sanayi 1 

Hüsnü hat 

İlmi servet 

Ticaret 

Elsinei ihtiyariye 

ve fununun ticarete tatbiki 1 

dördüncü sene dersleri 
25 

Aded ve saat 
Ders Ders 

2 Evrak ve muharreratı j Türkçe 1 
ticariyenin tanzimi \ Fransızca 1 

} Riyaziye ve hikmet ve maki-
Ulûmu riyaziye j n e n i n t i c a r e t e t a t b i k l 

Coğrafiyayı ticarî "üçüncü sene derslerinin mü
tebaki ve hatimesi . 
Tarihi ticaretten "mütebakisi ve hatimesi„ 
Kimyayi tahlilinin ticarete tatbiki 
Tarihi tabii "alelûmum tarihi tabii» 
Resim "tezyinat» 

Emtiai ticariyenin tayini keyfiyatı 2 
Ticaretgâhlar hakkında, malûmat 2 
Teçhizatı bahriye 1 
Memaliki şahanenin sanayi ve ahvali 
maliyesi ve istatistik 2 

Ticareti berriye ve bahriye kavanini hukuk 
Elsinei ihtiyariye 

T. 1 C. 5 F . 21 
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Teneffüs zamanları dahil olmadığı halde yevmiye beş saat 
hesabile haftada yirmi beş saat ders tedris olunup ve teneffüs 
zamanları dahili hesab edildiği halde mektebin zamanı devamı 
otuz saate reşide olmuş olur. 

Yevmiye üçer saatten her bir sınıfta haftada on beş saat 
birinci derece dersleri ve yine günde ikişer saatten on saa t 
ikinci derece dersleri tedris olunur. 

Madde 17 — Mektebin dersleri her sene için altı aya tak
sim olunmuştur. Bu tahsil müddetlerinden her birinin hitamın
da şakirdan geçen altı ay zarfında verilen derslere devam ile 
bunlardan istifade ettiklerini heyeti muallimin huzurunda imti
han itasile isbat edeceklerdir. Hiç bir şakird birinci altı ay 
derslerinden imtihan vermedikçe ikinci altı ay derslerine devam 
edemez. Şakirdan her imtihanda ihraz etmiş oldukları merte
beyi mübeyyin birer devam tasdiknamesi alırlar. 

Madde 18 — Tahsil hitamında şakirdan dört sene zarfında 
tedris olunan derslerden yedinci maddede muharrer heyet hu
zurunda imtihan vereceklerdir. Bu umumî imtihanlarda isbatı 
liyakat edenler kazandıkları numaralar ile dereceyi mübeyyin 
bir şehadetnameye nail olacak ve isbatı liyakat edemiyenler 
şehadetname alamayıp fakat her altı ayda bir icra olunan im
tihanları vermiş olduğuna dair tasdikname alacaktır. Şu kadar 
ki bir şakird bir sınıfta iki seneden ziyade devam edemiye-
cektir. 

Madde 19 — Her şakird Türkçeden maada elsinei saire-

nin ikisinden mükâtebe ve mükâlemeye muktedir olduğunu i s 

bat edecektir. Diğer lisanların tahsili ihtiyaridir. 

Madde 20 — Her günkü ders ve müzakereler sabahtan 

vakti zuhura kadar dört ve vakti zuhurdan akşama kadar üç 
ki ceman yedi saat olacak ve alelûmum ders saatleri haftada 

otuz saati tecavüz edemiyecektir. 

Madde 21 — Derslerin sureti tertibi ve saatleri berveçhi-
zir tayin olunmuştur. Bunun tafsilâtı mekteb müdürü tarafından 
şakirdana cetveli mahsus ile başkaca tebliğ olunur. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



3 2 3 

Haftada okunacak ders saatlerinin miktarı 

Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü 
Esamii dürus sene sene sene sene 

Lisan ve edebiyat ve muharre-
ratı Türkiye 3 2 2 2 
Lisan ve edebiyat ve muharre-
rah fransaviye 3 3 2 2 
Fransızcadan türkçeye ve türk-
çeden fransızcaya tercüme 2 2 2 2 
Alelûmum hesab ve hesabı ticarî 2 2 2 0 
Hendese ve mesaha ve evzan ve 
ekyal ve müsellesat ve alelûmum 
riyaziye 1 ,3 1 2 
Coğrafyayi umumî ve osmanî ve 
ticarî ve istatistik 3 1 2 2 
Tarihi umumî ve osmanî ve ticarî 2 1 t 1 
Tarihi tabii 2 2 2 1 
Resim 2 2 1 1 
Hüsnühat türkî 1 1 1 0 
Hüsnühat fransavî 1 1 0 0 
Usulü defterî 2 1 0 0 
Elsenei ihtiyariye 3 3 3 3 
Fununu ticariye 1 2 2 0 
Hikmet 0 1 2 0 
Kimya 0 1 2 0 
İlmi serveti milel 0 0 2 0 
Hukuku ticariyei berriye ve bahriye 0 0 1 2 
Ticaret idarehanelerinin muamelâtı 0 0 0 4 
Teçhizatı bahriye 0 0 0 2 
Memaliki şahanenin müessesatı 
maliye ve sınaiyesi hakkında ma
lûmat 0 0 0 2 
Müzakere 2 2 0 0 

~30~ 30 2 8 26 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Heyeti idare ve muallimin 

Madde 22 — Maktebin heyeti idaresi bir müdür ve iki 
mubassır ile şakirdandan alınacak olan ücretin ahiz ve kabzına 
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ve mektebin umuru tahririyesine memur bir kâtipten ibaret 
olacak ve lüzumu miktar hademe bulunacaktır. 

Madde 23 — Müdürün vazifesi deruhde edebileceği bir mu
allimlik vazifesinden maada mektebin inzibat ve intizamı dahi
lisine ve şakirdanın vakit ve zamanile devamlarına ve mekte
bin varidat ve muhassasat muhasebesine nezaret etmek ve ida
reye müteallik mesalıhi muallimler ile birlikte müzakere edip 
muhtacı istizan gördüklerini Ticaret Nezaretine tahriren beyan 
etmek ve talebenin duhul ve kabullerini ve imtihanları için 
muayyen olan muamelâta bakmak ve alelûmum mektebin 
hüsnü idaresine dikkat eylemekten ibarettir. 

Madde 24 — Müdürü mekteb heyeti muallimin ile birleşerek 
her senei tedrisiye nihayetinde bir mufassal lâyiha tanzim ve 
tab ettirip Ticaret Nezaretine ita edecek ve lüzum görülen ıslâ
hatı işbu lâyihaya dere eyliyecektir. 

Madde 25 — Mektebin umuru tedrisiyesi Ticaret Nezareti 
tarafından müntehab muallimlere mufavvazdır. 

Madde 26 — Mualliminin vazifesi ders cetveline tatbikan 
eyyam ve evkatı muayyenede icrayi tedrisat eylemek ve işbu 
nizamname mucibince mektebin idaresine müteallik müzakeratta 
bulunmaktan ibarettir. 

Madde 27 — Ticaret Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

İrade tarihi • 17 muharrem 1303, 10 teşrinievvel 1301 

. V : 8 4 — Meskukatı şahane idaresine dair 
talimat 

Madde 1 — Meskukâtı şahane idaresi işbu talimat muci
bince sekiz şubeye taksim olunmuştur. Her şube birer memura 
mufavvaz vc idarei umumiye tarafı Devletten mansub bir müdüre 
muhavveldir. Şube memurları işbu talimatta münderiç vazifeler
den dolayı müdüre ve müdür dahi Maliye Nezaretine karşı mes'ul 
olacağı gibi heyeti idareyi teşkil eden memurların kâffesi vazi
felerini suiistimalden neşet edebi!ece'; ahvalden mesuliyeti 
kanuniye tahtında bulunurlar. 
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Madde 2 — Meskukâtı şahane müdürü kefalete raptoluna-
cağı gibi şube memurları dahi kefalete raptolunur. Müdürün 
kefalet senedi Hazinei Maliyeden ve memurların kefalet sen ed-
leride müdürün tahti nezaretinde hıfzedilir. 

Madde 3 — Müdürün vazifesi evvelâ şube memurlarının 
vezaifi mürettebelerini talimatı mahsusalan dahilinde ifa 
ettirmek, saniyen bilcümle makbuzat ve sarfiyatlarını natık 
tanzim olunacak şehriye hulâsalarını aydan aya ve zat • ve 
zaman muhasebei kafiyelerini de vakti zamanında hazinei mali
yeye ita etmek salisen fabrikalarda mevcud olan makine ve 
alât ve edevatı muayene edip bunları daima hüsnü halde bulun
durmak rabian darbhaneye muktazi her türlü levazımatı usul 
ve nizamı dairelerinde bilmuayene memurlarına zimmet 
kayid ile ita etmek ve sonra da hesablannı anlardan aramak 
hamisen ecir olarak istihdam kılınan sanatkâr ve amelelerin üc
retlerini vakit ve zamana göre kat ve tayin etmek, sadisen 
meskukât darbına mahsus olan sikkei hümayunlar ile evanii zer ve 
sime basılmakta bulunan tuğrayı şahane damgalarını kendi müh
rü tahtında hıfzetmek ve ledelicab çıkarıp şube memurlarına 
vermek sabian imal ettirilmekte bulunan her nevi nişanı hüma
yunlarla madalyaların muayenesile bunların ayar ve dirhem 
ve resim ve şekillerine numunelerine mutabık olup olmadığını 
tasdik veya reddetmek saminen beher sene zarfında imal olunan 
bilcümle nişan ve madalyaların ve darbedılen meskukâtın en-
vaile miktar ve kemiyatını natık defterlerini hazinei maliyeye 
ita eylemek hususlarıdır. 

Madde 4 — Meskukâtı şahane müdiriyetinin birinci şubesi 
muhasebe dairesidir bu dairenin heyeti bir mümeyyiz ve dört 
nefer kâtib ile bir sandık emininden mürekkebdir ve darbhane-
nin kâffei muamelâtı hesabiye ve tahririyesi bu daireye 
mufavvazdır. 

Madde 5 — İkinci şube çaşni dairesidir işbu dairenin ida
resi fenni tahlilde mahir bir memurun nezaret ve dikkatine mu-
havvel olup vazifesi darbolunacak olan sim üzer meskukâtın ta
yin ve ayarile devairden gönderilen kâffei maadinin tahlili ve 
meskukâtın ayarı nizamiyelerinin muhafazası maddelerinden 
ibarettir.. Memur olan meskukâtın ayarı nizamisinden bizzat me
sul olduğu gibi gerek çaşni fabrikasının ve gerek maiyeti m e-
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murlarının muamelâtından tevellüd edecek mesuliyet dahi bu 
daire memuruna aiddir. 

Madde 6 — Üçüncü şube harç fabrikası tabir olunan mes
kukât fabrıkasıdır işbu fabrika bir memur vasıtasile idare olu
nur fabrikada darbolunan zerüsim meskukâtın vezni nizamileri 
yani altını binde iki gümüşü binde üç tolerans dahilinde darbet-
mek bu memurların vezaifi esasiyesinden olduğundan meskukâtın 
vezninden bizzat bu memur mes'uldür. Çilin girhane ile ağartma 
fabrikası kendi maiyetinde bulunacağı cihetle memuru muma
ileyh bu fabrikaların idarelerinden dahi mes'uldür. İşbu fabri
kalar dahilinde mevcud olan bilcümle makinelerin muhataradan 
vikayesi ve icrayı san'atta matlûba muvafakat ve nezafeti ha
rç ustasının vezaifi asliyesinden isede makinelerin vakit ve za-
manile hareket ve tatil ettirilmesi memura aid vezaiftendir. 

Madde 7 — Dördüncü şube kal ve ifraz fabrikalardır. 
İşbu şubenin idaresi ifrazhane memuru namile bir memura 
mufavvaz olup memuru mumaileyh kendi idaresinde bulunan 
fabrikaların imalâtından ve maiyeti memurlarının muamelâtından 
mes'uldür. 

Madde 8 — Beşinci şube dökümhane dairesi olup işbu 
daire bir memurun idaresinde bulundurulur. Dökümhanenin 
ve ocakların muhafazasından ve bunların imalâtile maiyeti 
muamelâtından bu memur mesuldür. 

Madde 9 — Altıncı şube ayaklık remad dairesi olup zen-
berek ocağı ve remad havluları bu dairede mevcud olacağı 
gibi bilcümle ayaklık remad dahi bu dairede mahfuz olacağın
dan bunların hüsnü suretle idare ve muhafazası bu daire me
murunun vazifesinden olduğu gibi ambarcılık hizmeti bu daire 
memurunun vazifesi dahilinde olduğundan kaba eşyanın muha
fazası dahi memuru mumaileyhe aiddir. 

Madde 10 — Yedinci şube sikkegen dairesi olup bu şubede 
ikamet eden memurların vazifesi icabı takdirinde sikke hak ve 
kendilere tevdi olunan işleri görmekten ibarettir. 

Madde 11 — Sekizinci şube avanii zerüsim damgası olup 
işbu memurun vazifesi hariçte imal olunan bilcümle avanii zer-
üsimin ayarı nizamisi dahilinde olduğu tahakkuk ettikten sonra 
üzerlerine damga vaz ile Iâzımgelen damga resmini ahzile 
darbhane sandığına irad kaydettirmek ve damgasız simüzer 
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imal olunup olunmadığına nezaret ve dikkat eylemek ve beher 
ayda ne miktar damga r e s m f tahsil olunmuş ise miktar ve kem-
miyetini natık defterini bittanzim muhasebe şubesine vermekten 
ibarettir. 

Madde 12 — Her şube memurları kendi idarelerinde mev
cud mürettebat veya kabili sarf ve istihlâk bilcümle eşyadan 
mesul oldukları gibi kabz ve def eyledikleri simüzer ve nükud 
ve sair kıyamatından dahi mesuldür. 

Madde 13 — Hiç bir şubeye taallûku olmadığı halde darb-
hane idaresinde istihdam olunan sair müstahdimin meskukâtı 
şahane müdiriyetine karşı mesuldür. 

Madde 14 — Maliye Nezareti işbu talimatın icrasına me
murdur. 

/ İrade tarihi: 17 muharrem h03,15 teşrinievvel 1301 ] 

J6: 8 5 — Tophane! âmirei idadiye taburlarının tensikı 
ahvaline dair kaleme alınıp tophanei 

âmire meclisi kararile bilistizan 
mer'iyet ahkâmına iradei seniyei 

cenabı padişah! müteallik ve 
şerefsudur buyurulan 

nizamname. 

BİRtNCİ F A S I L 

Taburların tertibat ve teşkilâtı 

Madde 1 — Tophanei âmire idaresindeki fabrıkai hüma
yunların hidematı sınaiye ve emri muhafazasında kullanılmak 
ve her birinde üçü idadiye ve biri muhafaza olarak dört tabur 
bulunmak üzere iki sanayi* alayı teşkili fabrıkai hümayunların 
ihtiyacatı esasiyesinden olmasile mevcud bulunan taburlar bu 
teşkilâta tevfik edilecektir. 

Madde 2 — İdadiye ve muhafaza taburları beşer bölükten 
mürekkeb ve her bölük küçük zabitan ve onbaşıları dahil 
olduğu halde yüz on sekizer neferden mürettebtir. 
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Madde 3, — Alay ve tabur ve bölüklerin ümerasile fermanlı 
ve buyuruldulu zabitanı tertibi nizamisi üzere olacaktır. Şu 
kadar var ki idadiye zabitanı fabrıkai hümayunlarda işle meş
gul olacaklarından efradın kışla derununda zaptırapt ve emri 
terbiyelerine bakmak ve münhasıran vezaifi askeriye ve idarei 
dahiliye ile mükellef bulunmak üzere idadiye bölüklerinde bjrer 
fazla dahiliye yüzbaşısı bulundurulur. 

Madde 4 — İdadiye taburlarında bulundurulacak dahiliye 
yüzbaşıları bilcümle asakiri berriyei şahane zabitanı içinde 
okuyup yazmış ve ahlâkı hamide ve hüsnü terbiye ile ittisaf 
etmiş olan erbabı iffet ve istikametten intihab edilecektir. 

Madde 5 — İdadiye taburları efradı rıza ve müracaatla-
rile Dersaadet ve taşra etfalinden alınıp kendileri nizamname
nin mevaddı atiyesi ahkâmınca tedris ve terbiye olunduktan 
sonra fabrıkai hümayunlarda hidematı sınaiyede kullanılır. 

Madde 6 — Muhafaza taburları fabrıkai hümayunların 
emri muhafazasına memur oldukları cihetle efradı kur'a mahsu
lünden ve zabitanı dahi tophanei amireye ve orduyu hümayunlara 
mensub umum zabitanın vezaifi askeriyeyi hakkile ifaya 
muktedir olanlarından alınacaktır. 

Madde 7 — İdadiye taburlarında bulundurulacak dahiliye 
vüzbaşılarile muhafaza taburlarında kullanılacak fermanlı ve 
buyuruldulu zabitan terfii rütbeleri sırası geldiği halde evvelce 
mensub oldukları ordu veya alaylara nakil suretile dahi hakkı 
terlilerini muhafaza ederler. 

Madde 8 — Zabitan ve efradın maaşat ve tayınatı askeriye 
ve eşyayi miadiyesi usulü mer'iyesi üzere verileceği gibi her 
sınıfı idadiye efradına mahsus cumalık elbise numunesi veçhile 
yağmurluk, caket, yelek, pantolondan ibaret olarak onbeş ay 
miad ile ve yalınız caket, yelek, pantolondan mürekkeb iş el
bisesi de kışları kaba çuhadan ve yazları bezden mamul olduğu 
halde senede iki defa ita kılınır. 

Madde 9 — ihtiyat ve idadiye ve sanayi sınıfları efradı 
cumalık elbiseye sınıflarına mahsus alâmeti farika talik eylerler. 

Madde 10 — Efradın tayinlerini erkâna çıkartmaları rüfe-
kası hukukuna bir nevi müdahale demek olmasile şu istifadeyi 
gayri meşrua kat ' iyen memnudur. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



329 

İKİNCİ F A S I L 

Usulü ahiz ve kabul 

Madde 11 — Dersaadet ve taşra ahalisinden idadiye ta
burlarına kaydolunacak etfal esnanının haddi evveli on iki ve 
gayeti on beştir. Esnanı kabulün hududu muayyenesi haricinde 
çocuk yazılamaz isede kabullerine iradei seniyei cenabı padi
şahı şerefmüteallik buyurulan etfal bundan bittabi müstesnadır. 

Madde 12 — Taş ra ahalisinden kaydolunan etfal askerlik-
deki müsaadeye istinaden biraderlerini yanlarına almak ister
lerse alınmak istenilen çocuk esnanı kabul dahilinde ve idadi-
yeye yarayacak bir halde olmadıkça arzuları terviç edilemez. 

Madde 13 — Çocukların kaydi istida olunurken kendileri
nin erbabı namus ve iffetten olduklarına dair mahalleleri imam 
ve muhtarları taraflarından memhur ilmühaber ibraz edileceği 
gibi hüsnü rızalarile verdiklerini mutazammın tophanece de vali
leri yedlerinden sened alınacak ve andan sonra etibba marifetile 
muayene ettirilerek ilel ve eskamdan beri görümü L-r ise kayid 
olunacaktır. 

Hiç kimsesi bulunmıyan çocukların kayid ve kabulü devairi 
hükümetin tavassut ve tasdikına menuttur. 

Madde 14 — Kayid muamelesinden sonra tabura verilen 
şakird heyeti muallimin huzurunda imtihan olunarak tahsilatı 
müktesebesi ihtiyatın hangi sınıfına muadil görünür ise o sınıfa 
kabul edilir. 

Madde 15 — İmtihanı umumî zamanı haricinde kayid olunan 
şakirdin bedaai ilmiyesi ihtiyat sınıflarının fevkmda bulunsa 
bile o senelik idadiye sınıflarına ilhakından sarfmazarla imtihanı 
umumî zamanına kadar ihtiyatın son senesine devam ettirilir. 

Madde 16 — Her taburda ledelhace müracaat olunmak 
üzere birer mükemmel sicilli ahval defteri tutulup alınan şakir-
danın künyelerile tarihi velâdet ve mahalli ikametleri biletraf 
kayid ve tescil ve rütpe ve sınıf terakkiyatına ve mükâfat ve 
mücazata dair gördükleri kâffei vukuat tarihlerile beraber kün
yeleri üzerlerine şerh ve tafsil olunacaktır. 
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Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Müddeti istihdamiye 

Madde 17 — Müddeti istihdamiye üç senesi ihtiyat - beş 
senesi idadiye - diğer beş senesi de sanayi - olmak üzere on üç 
senedir. 

"Madde 18 — Bu müddetlerden idadiye ile sanayia mahsus 
on sene mecburiyülifa isede müddeti ihtiyatiye derecei liyakate 
tabidir. 

Madde 19 — ikmali mecburî tutulan on sene müddeti is
tihdamiye idadiye birinci seneye duhul tarihinden itibar olunur. 

Madde 20 — Sene başında imtihan veremeyipte sınıf geçe-
miyen şakirdan birinci defasında müddeti istihdamiyelerinden 
birşey zayi etmezler isede yine o sınıfta ikinci defa olarak 
kaldıkları surette ikinci defasında geçirmiş oldukları bir sene 
müdde keenlemyekün hükmünde tutularak müddeti istihdami
yelerinden mahsub olunmaz. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Usulü tedris ve terbiye 

Madde 21 — ihtiyat ve idadiye sınıfları etfal ve şakirda-
nma cetveli atide gösterilen dersler okutulacaktır. 
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thtiyat sınıfları 

Birinci sene Elifbayi Osmanî Eczayi Kuran Hikâyatı müntehibe Yazı 

İkinci sene Eczayi Kuran-Kuranıkerim İlmihal Risalei ahlâk - İmlâ Rakam ve 
amali erbaa 

Üçüncü sene Kuranıkerim - Oürrü yekta İmlâ - Hattı Türkî Hesabdan kesri adî ve 
aşarî 

Medhali kavaid 

İdadiye sınıfları 

Birinci sene Kavaidi Osmaniye Mükemmel ilmi hesab Hendesei hattiye Fransızca-Resim 

İkinci sene Tatbikatı hesabiye Eşkâli hendesiye Muhtasar tarihi Osmanî „ 

ÖÇÜDCÜ sene Cebri adi Hihmet ve kimyayi sathî Cerri eşkal 

Dördüncü sene Cerri eşkal Hikmet ve kimya Frrnsjzca Resim 

Beşinci sene İlmi mesaha Hikmet vs kimyanın sa-
nayia tatbikatı 

Fransızca Resim ı—ı 
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Madde 22 — Ders ve müzakere zamanlarını irae edecek 
cetvel heyeti muallimin tarafından bilmüşavere tertib ve mevsi
me göre tadil ve tebdil kılınır. 

Madde 23 — İhtiyat ve idadiye sınıflarının her biri için 
yer bulunduğu halde kışlalar derununda ve bulunmadığı surette 
kışlalara yakın mahallerde mekâtibi askeriyeye tatbikan başka 
başka dershaneler yapılacaktır. 

Madde 24 — İhtiyat sınıflan etfali iş başına inmiyerek 
her gün ders ile meşgul olacağı gibi sunufu idadiye şakirdani 
da iki şubeye tefrik olunup her şube münavebe ile gün aşırı 
derste bulunacaktır. 

Madde 25 — Sanayi sınıfları efradı ikmali tahsil etmiş 
efrattan mürekkeb olacağı için bunlara ders okutulmaz. 

Madde 26 — Şakirdan dershaneye gittiklerinde yoklama 
edilerek özrü sahihi olmaksızın derse gelmiyen ve ders okutu
lurken uslu oturmıyan veya d«rsine çalışmıyan efrat muallimler 
tarafından derhal jurnal edilecektir. 

Madde 27 — Ulûm ve fünuna müteallik dersler zabitanı as
kerî tarafından tedris olunacağı gibi akaide dair dersler için de 
hariçten maaşlı hocalar tedarik edilecektir. 

Madde 2 8 — Tahsilde bulunan sunufu ihtiyatiye ve idadiye 
şakirdanının her üç ayda bir kere hususî imtihanları yapılarak 
müktesebatı ilmiyesi nazarı tetkik ve muayeneden geçirilir. 

Madde 29 — idadiye sınıflarında ikmali ulûm ve fünun 
eyliyen şakirdana sanayi altıncı sınıfına nakil ederken ders 
şehadetnameleri verilir. V e bunların metninde her sene oku
muş oldukları dersler tadad ve balâsına son sınıfta tam 
numaraya nisbetle kazandıkları numara derç ile ziri heyeti 
muallimin tarafından temhir olunur. 

Madde 3 0 — İdadiye taburlarında en ziyade dikkat oluna
cak şeylerin biri de etfalin güzelce terbiye görmeleri maddei 
mutenabihası olduğu ve dahiliye zabitanı ise efradın terbiye 
hocaları demek bulunduğu cihetle bu taburlara memur dahiliye 
zabitanı her daim efradın tashihi ahlâk ve takviyei diyanetleri 
nıkatı mühimmesine nasbi nazarı ihtimam ederek kendilerine 
mehasini ahlâka dair ders verircesine vesayayi pederane ve 
nesayihi hekimanede bulunacaklar ve kışladan dışarıya 
çıkdıklannda dahi ahvali hariciyelerini bizzat veya bilvasıta 
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tahkik ve tecessüs edeceklerdir. Etvar ve mişvarca süihare-
kâtı görünenleri evvelâ kendileri tektir ve tevbih ederek 
bundan mütenassıh olmıyanlar bulunur ise bilâmüsamaha 
haber verip tedib ettireceklerdir. 

B E Ş İ N C l FASIL 

Iş başı ve yevmiye 

Madde 31 — Efradın evvelâ tahsile sevk olunacağı sanayii 
umumiye şunlardır: 

Demircilik - makinecilik - eğeci ve çarkçılık - dökmecilik - ma
rangoz ve modelcilik - kundakçı ve tüfekçilik - kılıcçılık - ka
zancılık - ocakçılık nakkaşlık - saraçlık - tenekecilik - şenlik ve 
muharebe fişekçiliği - telgrafçılık - oymacılık - ateşçilik. 

Tadad olunan sanayii umumiyeden başka fabrıkai hüma-
yunlerda - her nevi şeşhane tüfeklerine mahsus fişekçilik -
haddecilik - kalcıhk - güllecilık muayenecilik - topçuluk - barut-
çuluk - gibi sanayii hususiye var isede bu sanatlar fabrıkai 
hümayunlara muhtas olup hariçte revacı olamıyacağından 
efradın maişeti hariciyeleri nazarı dikkate alınarak kendilerine 
revacı haricisi olan sanayii umumiyeden bir sanat lâyıkile 
gösterildikten ve maişeti müstakbelleri şu suretle temin edildik, 
ten sonra fabrıkai hümayunların sanayii hususiyesinde kullanı
lacaktır, 

Madde 32 — lstibdal zamanında tophanei amire muzika 
bölüğü mürettebatı noksan kalıpta ikmaline lüzum görünür ise 
idadiye efradının istek edenleri bilmtıayene muzikaya yararlık
ları tebeyyün ettiği surette muzika bölüğüne nakil olunur. Şu 
hale göre muzikacılık dahi efradı idadiye hakkında bir sanat 
makamında tutulmuş olacağından bu bölüğe nakil eden efrat 
sınıfına mahsus kâffei hukuku muhafaza eyler. 

Madde 33 — İhtiyat sınıflarından, sunufu idadiyeye nakil 
ederken efradın meyil ve kabiliyetine bakılarakve bir müddetçik 
kendileri fabrıkai hümayunlara salıverilip gezdirilerek hangi 
sanata müsteid ve heveskâr görünür ise oraya verilir. 

Madde 34 — İki şubeye tefrik olunacak idadiye sınıfları 
şakirdam gün aşırı münavebeten ve sanayi sınıflan efradı da her 
gün mütemadiyen iş başında bulunacaklardır. 
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Madde 35 — İdadiye ve sanayi sınıfları efradına iş başın
da bulunacakları zamana mahsus olmak üzere maaşı askerile
rinden başka sınıfları derecatına göre verilecek yevmiyenin 
miktarı zirdeki cetvelde gösterilmiştir. 

YEVMİYE CETVELİ 

Miktarı yevmiye 

Para Sene 
10 1 
20 2 
30 3 • idadiye sınıfları şakirdanı 
40 4 
50 5 

70 6 
90 7 

110 8 Sanayi sınıfları efradı 
130 9 
150 10 

Madde 36 — Kolağasından mülâzımısaniye kadar fabrıkai 
hümayunlarda müstahdem idadiye zabitanına dahi iş başında 
bulundukları zamana aid olmak şartile maaşı askeriden başka 
sabıkı gibi alesseviye dörder kuruş yevmiye verilir. Binbaşı ve 
mafevki yevmiye alamaz. 

Madde 37 — İhtiyat sınıfları etfali iş başına inmiyecekleri 
cihetle bittabi yevmiye alamıyacaklarından kendilerince meyu-
siyeti mucib olmamak için maaşı askerileri nısfı dört kısma ayrı
larak her hafta birer taksiti fabrikaya müdavim efrat yevmiyesi 
gibi muntazaman tesviye olunacaktır. 

Madde 38 — İş başına gidecek efrat hakkında fabrikalarca 
mer'iyülicra olan yoklama usulü yapılacağından a'zarı meşrua 
olmadıkça işi başına gelmiyen ve işini terk edipte öteye beriye 
savuşan ve kendisine tevdi olunan işi bozup kıran veya vakit 
ve zamanında ihzar ve imalde ihmal gösteren ve fabrika me
murlarına itaatsizlik veya serkeşlikte bulunan velhasıl fabrika
larca riayeti vacib olan şaritalara itina etmiyen görüldüğü hal
de posta basılar veya zabitler tarafından hemen fabrika memu
runa haber verilerek mücazat görmek için jurnali yapılıp gön
derilecektir. 
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ALTINCI F A S I L 

Usulü imtihan 

Madde 39 — Sınıf terakkiyatı sene başında imtihan ver
meğe mütevakkıf olduğundan efradın diğer yolda veya sene 
içinde sınıflarının tebdil ve terfii caiz olamaz. 

Madde 40 — Her sene kânunusani iptidasında imtihan za
manının hululü ilân ve akibinde icraata mübaşeret olunarak 
ihtiyat sınıfları etfali yalnız gördükleri mebadii ulûmdan ve ida
diye sınıfları şakirdanı okudukları derslerle fabrikada yaptıkları 
işlerden ve sanayi sınıflarında ders olmamakla bu sınıflar efradı da 
imalâthanelerde mensub bulundukları san'atlerden imtihan edi
lecek ve şubat nihayetine doğru imtihanlara hitam verilecektir. 

Madde 41 — Her ders ve san'atin tam numaraları derecei 
ehemmiyetlerine göre heyeti muallimin ve fabrika memurları 
taraflarından tayin edileceği cihetle imtihanı umumide bunların 
her birinden nihayet sülüs numaraya kadar kazanan efradın 
mart iptidasında sınıfları terfi ve her hangi ders veya sanatten 
olur ise olsun sülüs numaradan dun alanlar sınıflarında terk 
olunur. Sınıf geçemiyen efradın yevmiye terakkiyatından mah
rumiyeti tabiidir. 

Y E D İ N C İ F A S I L 

Terfii rütpe 

Madde 42 — Terfii rütpede kıdeme bakılmayıp efradın 
tahsil ve mcharetine ve bir de idarei askeriyece vukufile ahlâ
kına n a z a r olunur. 

Madde 43 — Terfii rütpe için efratta aranılacak hasais 
evvelen idadiye beşinci senesinden ders şehadetnamesi alarak 
sanayi sınıflarına nakletmiş olmakla beraber ilmen ve san'aten 
akran ve emsalinden ziyade numara kazanması - saniyen idarei 
askeriyede oldukça vukuf ve malûmatı bulunması - salisen 
kendisini lekedar edecek hiç bir cünha ile müttehım olmıyarak 
erbabı iffet ve istikametten olmasıdır. 

Madde 44 — Şu evsafı selâseyi cami olmadıkça hiç bir 
ferd terfii rütpe edemiyecek ve hini intihabda sicilli ahval def
terine müracaatle efradın vukuatı sabıkası nazarı tetkikten 
geçirilecektir. 
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Madde 45 — Tahsi l san'ata mânı olduğu için idadiye 
bölüklerinden boluk emınlığı rutpesı lağvedileceğinden rutpeler 
onbaşılıktan başlıyarak sıra çavuşluğuna ve oradan başçavuş
luğa tedricen terakki edecek ve kaldırılan boluk emmlığıne 
mukabil tertibi nizamiye bir sıra çavuşu daha ilâve kılınarak 
boluk emınlığı vazifesi birer ay müddetle çavuşlara munrve-
beten gordurulecektır 

Madde 46 — Münhal mahal vukuunda mulazımısanıler sa
nayi onuncu sınıfına nakleden Başçavuşların en mahir ve boiuk 
ıdaresınt kemalıle muktedir ve mehasını ahlak ile muştehır 
olanlarından intihab edilecek ve şu usulü intihab ila nıhaye 
devam edecektir Zabıt olarak idadiye taburunda kalmak efra
dın yedi ihtiyacında bulunmakla mulâzımısanılığe intihab olu
nurken Başçavuşların rızaları tahsil edılıı 

S E K İ Z İ N C İ F A S İ L 

Tekaüd vc ihraç 

Madde 47 — İş başında iken bir kaza zuhurıle sakatlığa 
giriftar olan ıdıdıye zabıtan ve efradı heyeti etıbbaya muayene 
ettu ilerek maluliyetleri derecelerine gore kendilerine kaydı ha
yat şartile askerî tekaüd nizamnamesi ahkamına tevfikan ma
aşlar tahsis olunur 

Madde 48 — İdadiye efradı duçarı emraz oldukları halde 
dahi haklarında asakırı nizamiye gibi muamelei sıhhiye icra 
edilecektir 

Madde 49 — İfası mecburî olan on sene müddeti ıstıhda-
mıyeyı ikmal eyledikleri halde mulâzımısanılık rütpesır.e nail 
olamıyan efrad silki idadiden ihraç olunarak yedlerıne kur'a ile 
mükellef devaır ahalisinden iseler redif ve müstesna mahaller
den bulundukları halde ihraç tezkereleri verilir 

Madde 50 — Silki idadiden çıkmak müddeti ıstıhdamıyeyı 
ikmal ile tezkere almağa mütevakkıf bulunduğundan efradın 
diğer yolda ihracı kabil olamaz. Çocuklarını bıla ozru sahih 
çıkarmak davasında bulunanlardan mekâtıbı askeriyede carı 
olan usule tevfikan masarifi vakıa istirdat edilir. 
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Madde 51 — İkmali tahsil edip çıkanlara birer de san 'at 
şehadetnamesi ita ve şehadetnamenin hanei mahsuslarına efra
dın tahsil ettiği san'atle bu san 'at te ihraz eylediği derecei maharet 
dere ve imlâ olunarak ziri müstahdem bulunduğu fabrikanın me
murları tarafından temhir ve tophanei âmire meclisile müşiri-
yetinden dahi tasdik edilecektir. 

Madde 52 — Fabrikai hümayunlar için hariçten amele cel
bine lüzum göründüğü surette evvelbeevvel sınıfı idadiden 
san'at şehadetnamesi alıp çıkanlara müracaat ve fabrikalarda 
kullandıkları müddetçe kendilerine derecei san'atlerine mahsus 
yevmiye ita kılınacağı gibi bunlar - demircilik, kamacılık, tü
fekçilik, marangozluk - gibi hizmetlerle orduyu hümayunlara 
gitmek isterlerse amelei saireye tercih olunacaktır. 

(ilâve ve hatime ) 

Madde 53 — Sinninin büyüklüğü veya suiahlâkı cihetile 
idadiye koğuşlarında bulundurulmasında mahzur görünen efrad 
bunlar için tahsis olunacak bir başka koğuşta beytutet ettirilir. 

Madde 54 — Avrupada terekkiyatı cedidei sınaiyeye dair 
her daim telif ve neşredilmekte bulunan resaili müfide münde-
ricatından fabrikai hümayunlara müdavim erbabı san'at haber
dar edilir ise dairei malûmatları tevessü ile vücudlarından devlet 
ve memleketçe muntazır olan fevaid çoğalmış ve hem de bu 
vasıta ile fabrikai hümayunlar avrupanın terekkiyatı hazırasına 
peydayi vukuf eylemiş olacağından resaili münteşirenin tercü
mesi lisan ve san 'ate aşina bir heyeti muktedireye tevdi edi
lerek bir yandan tercüme ve tabı ile fabrikalarda müstahdem 
idadiye zabitanile sanayi sınıfları efradına tevzi ve neşroluna
caktır. 

Madde 55 — işbu nizamnamenin harfbeharf icrayi ahkâ
mına tophanei âmire heyeti memur ve tatbikatça vukua gele
cek müsamaha veya kayidsizlikten ümera ve zabitan şediden 
mes'uldür. 

Madde 56 — Bir ihtiyacı sahih zuhurunda iradei seniyesi 
istihsal ile nizamname mündericatı kısmen tadil veya kamilen 
tebdil olunabilir. 

irade tarihi: 17 muharrem 1303, 15 teşrinievvel 1301 
T. 1 C. 5 F. 22 
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JVÎ : 8 6 — Doksan doku/ sonesi (jayetiııe kadar te
raküm eden dudunu ınıılcfcrrikai hazinenin ayrıca 
tesviyesi iktiza eden jtismmdan maada aksamı sa-

fref majfumcııin sureti tes\i>esi hakkında tan
zim oİııııııp ıneri'yeli ahkamına Şûra) ı f)ev-

1 lct ve Meclîsi mahsusu Vükela kararilc 
bilisli/an İradei seniyei lıa/reti Pa

dişahı şeref müteallik l)iı>rulınuş 
olan Tash>ci UU N I I I I 

kararnamesi 

BİRİNCİ F A S I L 

Tasfiye tahvilâtının sureti ihracı 

Madde 1 — Duyunu müteferrikanın tasfiyesi için bir deften 
kebir teşkil olunmuştur. İşbu deftere tasfıyeı düyun tahvıâtı 
nâmı tahtında ve maddei atiyede tarif olunacak şekil ve heyette 
ihrae olunan tahvilât kaydolunacak ve mezkûr defter idaresi 
için bir komisyon teşkil kılınacaktır işbu komisyon heyeti Ma
liye Nezareti masarıfati umumiye ve Muhasebatı atıka mtıhase-
cılerile Babı Seraskerî muhasebat dairesi reisinden ve Şûrayı 
Devlet azasından tayin olunacak bîr zat ile devairi merkeziye 
muhasebecilerinden mürekkeb olacaktır 

Madde 2 — Tasfiye olunan dtiyun tahvilâtı faizsiz olacak 
ve miktarı yedi yüz milyon kuruşluktan ibaret olduğu halde 
ziknatı tertibat Üzere tedavüle çıkarılacaktır. 

Kuruş Adedi tahvil Kuruş beheri 

20 000 000 1 000 0 0 0 20 birinci tertib 

130 000 000 2 600 0 0 0 50 ikinci tertib 
150 oob 000 1 5b© 000 100 üçüncü tertib 
150 000 000 306 000 500 dördüncü tertib 
150 009 000 150 000 1 000 beşinci terhb 

100 000 000 10 000 10 000 altıncı terllb 

Mezkûr altı tertib tahvılâhn cümlesi işbu kararnameye mer
but Rumım'eye mutabık olmak ve ne* tertîb başkjf böşfca slra 
numarasını haiz bulunmak şartıie ve lisanı Osmanî özere tab 
ve temsil olunacaktır. 
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Madde 3 — Tasfiye tahvilâtı hamiline aid olmak şartile 
isimsiz olarak ıhrac olunacak ve her birerleri Maliye Nezaretinin 
mührü resmısıle ve komisyon heyetinden yine komisyonca in
tihab olunacak iki zatın mührü zatısıie mahtum bulunacaktır 

Madde 4 — Tasfıyeı duyun tahvilâtı beşinci maddede tasrih 
olunan emval bakayasile zımemata mukabil Derseadet devaırıle 
vılâyat malsandıklarından birine ibraz olunduğu halde bilâ te-
reddüd nakıd gribi kabul olunup irae olunan deyne mahsubu 
icra edilecektir ve mahsub muamelâtı Maliye Nezaretinden teb
liğ olunacak talimatı mahsusaya tevfikan işbu kararnamenin 
tarihi neşrinden itibaren beş sene hitamına değin carı olacaktır. 
Fakat Gırıd ve Hicaz vilâyetlerde Cebeli Lübnan mutasarrıflığı 
bû hükümden müstesna tutulacak ve emvali eytam dahi buna 
dahil olmıyacaktır beş sene hitamından sonra tahvilâtı mezkûre 
beşinci maddede gösterilen emval bakayastle zımematâ kabul 
olunmıyacaktır 

Madde 5 — Tasfiye tahvilâtının müddeti tedavulunce Dev
letin bm ıkı yuz doksan dokuz senesi nihayetine kadar geçmiş 
şenel tr emvalinden zıkrıatı bakayası kaışılık ittihaz kılınacaktır 
şoylekı evvelâ gerek doğrudan doğruya Maliye hazinesince ve 
gerek vılâyetlerce maktuan İhale olunmuş olan envai varidattan 
mültezirfıin ve sarrafan üzerlerinde mahkûm ve gayri mahkûm 
ıltızamat bedelâtı, saniyen emlâk ve temettü verğilerile bede
lâtı askeriye ve tahriri icra olunmıyan mahallerde köyce alınan 
Vergi bakayası salisen gerek tüccar ve esnaf ve gerek efradı 
ahalinin bilûmum mahsulâtı öşriye esmanından deyînlerıle aynî 
ve 'ribkdî acardan ve yemeklik Ve tohumluk olarak tâvizen ve
rilmiş zfehairden efradı ahali zimmetlerindi bulunan matlûbat 
rabian mirî ambarlarında müdahhar mahsulâtı üşrlye ile gümrük
lerde rdsmi gümrüğe mukabil aynen âlinmiş olan bilûmum e$ya 
esmanı hamisen mültezim1 vesair ehli zirrie'matıh tekasıti kâsire 
Ve tâvileye raptedilmiş blan zimmetleri 

Tâsv'ıye tahvilât! İşbu tadaci olunan beş nevi karşılıklar 
İle terdin edilmiştir. Fakat Derseadet ve taşra devairi belediye
lerine aid varidat bakayası bundan müstesnadır: 

Madde 6 — Maddei sabıkada beyan olunan zimemat as
habı deynın tahvilâtı mezkûre ile hini tediyesinde küsuratı 
nakden tediye edecek yani altmış beş kuruş deyni olan bir 
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şahıs üç aded yirmilik tahvil ve beş kuruşun da nakid vermek 
istemeyipte bir ellilik ve bir de yirmilik tahvil verdiği halde 
tamamen kabulile hasıl olan beş kuruş farkın varitadı gayri 
mukarrere addile hazineye irad kaydolunacaktır. Elhasıl mal-
sandıkları işbu küsurat için geriye nakid vermiyecektir. 

Madde 7 — Tasfiyei düyun komisyonu her üç ayda bir 
kere işbu üç ay zarfında ne kadar tahvilât çıkarılmış olduğunu 
ve buna mukabil ne miktar düyunun muameleyi mahsubiyesi 
icra kılındığını natık bir cetvel yapıp neşredecek ve sene ni
hayetinde ilân olunmuş bulunacak dört cetvel muvazenei 
umumiyei maliyeye melfufen zeyledilecektir. 

Madde 8 — Ambarlarda ve gümrüklerde doksan dokuz 
senesi gayetine kadar geçmiş seneler malından olarak mevcud 
aşar mahsulâtile eşyayı ayniye işbu kararnamenin ilânı tarihin
den itibaren üç sene zarfında bilâ tehir mevkii müzayedeye 
konulacak ve hini müzayedesinde bedelinin tasfiye tahvilâtile 
tesviye olunacağı mezad kaimelerine dercedilecektir. 

İKİNCİ F A S I L 

Tasfiye tahvilâtının sureti mübadelesi 

Madde 9 — Tasfiye tahvilâtı bin iki yüz dosan dokuz 
senesi gayetine kadar geçmiş senelerin zikriati düyun seneda-
tile mübadele olunacaktır. 

Evvelâ: dördüncü maddede istisna edilen vilâyetlerle muta
sarrıflıktan ve devairi belediyeden maada bilcümle devair ve 
vilâyat memurin ve ketebe ve hademesinin işlemiş maaşları saniyen 
tüccar ve sairenin devairi askeriye ve saireye ita etmiş olduk
ları erzak ve eşya esmanından hazinei celilei maliyece musad-
dak havaleli havalesiz her nevi matlûbları salisen eshamı ce 
dide ve atika ve mübeddile ve zeamet ve mukataat ve timarat 
ve kurayı mevkufe bedelâtından ve maaşatı zatiyeden ashabının 
ve hazinei maliyeden maaş almakta bulunan mütekaidini mül
kîye ve askeriyenin matlûbları; rabıan Hazinei Evkafı hümayu
nun maliye hazinesinde olan matlûbatı atikası 

Madde 10 — Hazinei Devlette doksan dokuz senesi niha
yetine kadar geçmiş senelere aid muamelâttan mahkümünbih 
alacağı ve diğer cihetten kezalik mahkümünbih vereceği olan 
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eşhas alacağına bedel tasfiyei düyun tahvilâtı ahiz ve kabul 
eder ise deynini dahi o tahvilâtla ödemesi caiz ölüp fakat ha
zinei Devlette olan alacağı için tahvilâtı mezkûreyi kabul etmi-
yerek yalnız vereceğini bu tahvilât ile ödemek istetiği halde 
caiz olamıyacaktır. 

Madde 11 — Tasfiye tahvilâtile mübadele olunacak kâffei 
düyun kararnamelere tatbikan on dokuz kuruş hesabile meci
diyeye tahvil ve esnayi tahvilde küsurat tayyedilecek ve tahvi
lâtı mezkûrenin malsandıklarınca kabul muamelesi icra olunduğu 
anda zımbalanarak iptal olunacaktır. 

Madde 12 — Düyun senedatının tahvilâtı rnezkûreye hini 
tahvilâtında elli kuruştan noksan küsurat için hazineden ve mal-
sandıklarından nakid verilmeyip küsuratı mezkûre hazine man
da olunacaktır. 

Madde 13 — Maliye Nezareti işbu kararnamenin icrasına 
memurdur. 

/ İrade tarihi 25 muharremülharam 1303, 23 teşrinievvel 1301 ] 

JV:: 87 — 8 Saf er 1 2 9 4 tarihli mektebi mülkiye 
nizamnamei esasisine müzeyyel maddei 

nizamiye 
Mektebi Mülkiyenin dördüncü ve beşinci müntehi sınıflarına 

dahil olan ve mektebden ikmali tahsil ederek başehadetname 
çıkan taşralı talebe kur'adan mafudurlar. Fakat mezkûr sınıfların 
madununda yani sunufu idadiyede bulunanlar ve mektebden 
başehadetname çıktıktan sonra Devleçte teklif olunan memuri
yetleri kabulden imtina eyliyenler işbu mafuviyetten müstefid 
olamıyarak kur'aya dahil olurlar. 

/ İrade tarihi muharrem 1303, 28 teşrinievvel 1301 ] 

>fe: 8 8 — Sevahili şahane ticareti bahriyesinin tevsi 
ve terakkisi hakkında nizamname 

Madde 1 — inşa kılınacak sefainin beher tonilâtosundan 
deavî kaleminden alman dört kuruş ruhsat resmi külliyen lâgv 
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olunduğundan ruhsat tezkeresi yanlız yirmi para varaka pahası 
ahzile ita kılınacaktır. 

Madde 2 — Sefine bey ve şirasında maktuan alınan yüz ku
ruş ilga ve bin kuruşa kadar beş kuruş alınıp üst tarafı için 
yüz kuruşta yirmi para ferağ harcı alınacaktır. 

Madde 3 — Devleti aliye tebaasının otuz ve otuzdan yu
karı cesamet tonilâtosunda inşa ettirecekleri sefain kerestelerin
den orman resmi alınmıyacak ve fakat işbu müsaadenin suiisti
malden vikayesi için bu makule gemi inşa ettirecekler inşa et
tirecekleri gemilerin evvelbeevvel cins ve cesametini ve hangi 
mahalde inşa ve nere ormanından kereste kateyliyeceğini ke-
mafissabık Bahriye nep re t i celilesıne takdim edeceği istidada 
dere ve tasrih ve inşaiye dairesinden tanzim kılınacak çap ve 
rniktar pusulası mucibince; orman idaresine bilmûracaa kereste 
kat 'ı ruhsatını ahiz ve kat 'ettireceği kerestenin nakden resmini 
ifa etmiş gibi bir kıt 'a tezkeresini istihsal ve şayet zikrolunan 
geminin aldığı ruhsat tezkeresi tarihinden itibaren bir sene hi
tamında inşasına mübaşeret etmez ise maktu kerestelerin orman 
resmi veya üşrünü iki kat olarak tediye ve teslim edeceğini temin 
zımnında kavi ve muteber kefil irae eyliyecektir. 

Madde 4 — Derseadette bir tüccar sefinesi tezgâhı vücude 
getirmek üzere talibine imtiyaz verileceğinden ileride bu ma
kule tezgâhlar vücude geldikte onların taleb edecekleri keres
teler dahi suiistimalden beri olarak şartnamelerinde ve gemi 
kuyudu dahilinde orman rüsumundan muaf tutulacaktır. 

Madde 5 — Geminin ikmali inşaatından sonra kıymeti 
mukadderesi .üzerinden ye gemi inşaatına .mağşuş bulunan her 
nevi mamulâtı dahiliyeden bir akç̂ e ğütnrük resmi ahnmıyaçağı 
gibi hiç bir nam ve sebeble dahi vergi ve resim taleb edil-
miyecektir. 

Madde 6 — Beş tonilâtodan üç yüz tonilâtoya kadar cesa
meti olan sefainin beher tonilâtosmdan ferman harcı ve tezkere 
Ve safra resimleri olarak yâlnız yfrmî jpara alınıp büyük gerici
lerin üç yüzden fazla tonosü dahili hesab olunmıyacak yani bir 
gemi nekadar büyük olur ise olsun yüz elli kuruştan fazla re-
s i m i t a etmiyecektir. 
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Madde 7 — Liman harcı namile alınan şamandıra harcı ha-
tap ve kömür nakliyatına mahsus olan kayıklardan kemafissabık 
nısıf ve ferman ve safra ve tezkere resimleri olarak dahi sefaini 
saire misillû beher tonilâtosmda yirmi para istihsal olunacaktır. 

Madde 8 — körfez kayıklarından sabıkı misillû şamandıra 
resmi nısıf alınıp ferman harcı ve tezkeıe resmi olarak dahi 
beher tonilâtosundan kırk para alınacaktır. 

Madde 9 — Ticaret nezareti celilesınde ticareti bahriyenin 
tevsiine nezaret etm*k üzere (Bord of treyd) usulü misillû bir şubei 
idare küşad olunacak ve işbu şubei idarenin gemilere taham
mülünden ziyade eşya ve saire yükletılmemesi hakkınca kavaid 
ve muamelâta ve hukuk ve vezaifi bahriyeye dair icabeden ri
saleyi tercüme ve telif ve ticareti bahriyenin terakkisi daha ne 
gibi esbaba mütevakkıf ise anı taharri etmek ve bu yolda ılcaatı 
vakit ve zamana göre kavanin ve, nizamatı tercüme ve cem ey
lemek cümlei vezaıfinden bulunacaktır. 

Madde 10 — Gerek Derseadet ve g t r ek taşra liman dai
relerine limaslahatin müracaat sefain kaptanlarına teshilâti müm
küne irae ve tesviyei umurlarınca tesriatı lâzıma icrasına memu
rin borçlu olduğundan şayet kaptanı mumaileyhimden limanların 
birinde bunun a^cşi muameleye tesadüf eden olur ve bahriye 
nezareti celılesi makamına müraçaatle sıhhati ifade ye iddiasını 
tebeyyün ettirir ise olmakule liman memurları haklarında müca
zatı lâzıme icra kılınacaktır. 

Madde 11 — Ticaret nezareti celilesinde teşkil olunacak 
ticareti bahriye şubesi heyeti usul ve malûmatı ticariyye aşina 
zeyfct ile Bahriye nezareti celilesinden tayin olunacak mukannen 
zabıtan ve mühendislerden mürekkeb, olacak ve ticaret nâzareti 
celılesi işbu şubeye aid umur ve vezaif hakkında bir nizamname 
tertib ve tanzim eyliyecektir. 

Madde 12 — körfez dahilinde havayici ahaliden madud 
olan odun ve kömür nakleden sefainden nısıf t esim yani beher 
tonilâtosunda yirmi para alınacaktır. Bu makule kayıklar sırf 
odun ve kÖmûr yüklü ölu£> sair hiç bir şey bulunmayacaktır. 
Şayet hamulesi eşyayı mütenevvia olur ise resmi beher tonilâ
toda kırkar paradan ita edecektir. 
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Madde 13 — Havayici ahaliden madud olan odun ve kö
mür nakliyatında bulunan sefain liman vergisince bazı muafi
yete mazhar olmuş bulunmalarına ve maahaza işbu müsaade 
ahalii memaliki şahanenin havayici zaruriy elerin i tedarik em
rinde mazharı teshilât olmaları maksadına müpteni olup halbuki 
sefaini mezkûre memaliki ecnebiyeye dahi hatab ve kömür naklet
mekte olmalarına binaen badezin memaliki ecnebiyeye hatab 
ve kömür ihracı külliyen men olunmuştur. 

Madde 14 — Sevahili şahaneye işliyen Osmanlı tüccar 
vapurlarının birinci veyahut ikinci kaptanları tebaai devleti ali-
yeden olduğu ve taifesinin sülüsanı tebaai saltanatı seniyeden 
bulunduğu halde işbu lâyihai nizamiyenin mevkii icraya konul
duğu tarihten beş sene mürur edinciye kadar beher tonilâtoda 
yelken sefinelerinin ita ettikleri yirmi para liman resminden 
muaf tutulacak ve yirmi beş kuruş ferman resmi ile aldığı liman 
tezkeresi için beş kuruş ita eyliyerek taşra limanlarında 
dahi uğradığı iskelelerde yalnız beşer kuruş vize harcından baş
ka bir para vermiyecekler ve körfez dahilinde seyir ve sefer ey
ledikleri surette ferman resmini dahi vermeyip yalnız beş kuruş 
vize harcını ita edecek ve yelken senifeleri beher tonilâtoda 
verdiği kırkar para resimden muaf tutulacaktır. 

Madde 15 — Devleti aliye sancağını hâmil olan sefainde 
kaptanlık eden ecnebi dairei celilei bahriyeden şehadetname 
istihsaline mecbur bulunacağı gibi devleti aliye sancağını keşi
de eden geminin sahibi mücerret tebaai saltanatı seniyeden 
olacaktır. 

Madde 16 — Bir ve iki çifte piyade ve her nevi adi ka
yıklar ve iskelelere yolcu taşıyan bir ve iki çifte filikalardan 
tasarruf senedi itasında veya bey ve şira vukuunda beşer ve sa
lapurya ve ateş kayıkları ve kezalik üç çifteden beş çifteye ka
dar Boğaziçi ve ada kayıklarından onar ve umum mavnalarla 
Boğaziçi pazar kayıkları ve bu cesamette olan sair kayıklardan 
ve alamana tabir olunan balıkçı kayıklarından yirmişer kuruş 
alınacaktır. 

Madde 17 — Taşra limanlarında bulunan bu makule kayık
ların kâffesine liman reisleri marifetile miktarı balâda gösterilen 
hare alınıp tasarruf senedleri ita kılınacaktır. 
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Madde 18 — Bir limandan tezkeresini ahiz veya vize ettir-
miyerek hareket eden gemiye firar nazarile bakılıp tezkere res
mi veya vize harcı aslına iki misli zam ile yani üç kat olarak 
istihsal kılınacaktır. Bir hali mücbir ilcaatı yani fırtına zuhurile 
demir taramak veya zincir kestirmek gibi bir sebebden nâşi 
limandan firara mecbur olan gemiden cezayı nakdî alınmıya-
caktır. 

Madde' 19 — Ecnebi limanlarından hamule alarak memaliki 
şahaneye avdet etmiş olan sefain muvasalat ettiği limanda g e 
rek muamelei ticariye etsin gerek etmesin beher tonilâtoda 
yirmi para resmi ifa ederek tezkere ahiz eyliyecektir. 

Madde 20 — Her gemi hamule aldığı iskelede tezkeresini 
yaptırıp beher tonilâtosunda yirmi para liman resmini ifa ede
cek ve son iskeleye kadar uğrıyacağı iskelelerde gerek muame
lei ticariye etsin gerek etmesin beş kuruş vize harcından baş
ka bir para resim vermiyecektir ve son iskelede tekrar yük 
alarak avdet eder ise tecdidi tezkere ettirip beher tonilâtoda 
yirmi para resmi yine ifa eyliyecek ve şayet tehi avdet ettiği 
halde yalnız vize harcını verip tezkere resmini yük aldığı ma
halde tediye edecektir. 

Madde 21 — Her bir limandan hareket edecek olan gemi
nin ol limanda ne cins ve ne miktar hamule ahz ve ihraç et
miş olduğu verilecek tezkere veyahut zahrı tezkereye yazılacak 
vizeye dere ve tasrih olunacaktır. 

Madde 22 — Liman Reisi olmıyan bir mahalde hamule 
alan gemi tezkere ve safra resimlerile ferman harcını liman reisi 
bulunan ilk vasıl olduğu iskelede tediye ile tezkere ahiz eyli
yecektir. 

[irade tarihi 13 »afer 1303, 9 teşrinUani 1301] 
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Liman İdaresince istihsal olunacak rüsumat hakkında mü 
ceddeden tertib edüeu tarife 

Uiktan ton 

o, S 

13 

10 

20 

Nev'i rüsumat Mülâhazat 

B e ş tonilâto cesametinde bulunan ver boğazlar
da mürur eden sefaini ticariyemn beher toni
lâtosundan istihsal olunacak s a k a ve mürur 
tezkeresi ve ferman resimleri 
Körfez dahilinde seyir ve sefer eden sefainin 
beher tonilâtosundan tezkere ve ferman resimleri 
Şamandıra haricinde bulunan sefaini ecnebiye--* Sefaini ecnebiyenin abiz ve ibran 
nin beher tonilâtosundan 
Şamandıra dahilinde bulunan sefaini ecnebiye-
nin beher tonilâtosundan 
Şamandıra resmi ile mükellef olmıyan ecnebi 
sef aminden safra- ihraç edenlerinden 
Körfez kayıklarının beher tonilâtosundan; 
Boğaz, haricinden gelen sefaiain dörPgün ika
meti lÇİBı 
Dört günden ziyade ikamet edenlerin beher 
tonilâtosundan 
Ha tab ve mangal kömürü hamuleli sefainin be
her tonilâtosundan 
Ayda- sekiz sefer itibarile su dubalarının beher 
tonilâtosundan 
idarei:mahsusa vapurlarile.Şirketi Hayriye va
purlarının beherinden senevi 
Derunu köprü vapurlarının beherinden senevi 
Römorkörlerin beherinden şehrî 
Istinye Limanına duhul eden sefaini ticariye-
den maktuan 

e'ti İçleri safraya mabıus olup 
mavnacılara verilen ücret mu-

{kabilidir. Devleti »'iye sef-ini 
kendi sandaHanle buldukla-
mahalden safra abjbıîırltr. 

Ecnebiye dahi şümulü 
bulunan şamandıra res
midir 
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Nev'i rüsumat Mülâhazat 

Müskirat kayıklarının bendiyesine mahsus sal 
için beher tonilâtosundan 
Sisam kayıklarının Bahri Sefide azimetlerinde 
maktuan 
Beş tonilâtodan,aşağı bulunan kayıkların beher 
seferinden 
Kum mavnalarının beher seferinden 
Ecnebi sefainin eesreyn beyni ile tsti«ye Lima
nında müddetini tecavüz ettirenlerin beher yevmi 
ikamet* i için 
Şamandıra haricinde bulunan yetmiş beş tonilâ
toluk ecnebi gemilerinden demir harcı 
Yetmiş beş tonilâto cesametinden ziyade olan 
ecnebi gemilerinden demir harcı 
Vürod eden bütün saldan köprü haricinde 
şamandıra harcı 
Kalafat yerine çekilen bütün saldan beher takı
mı, dört kuruş on altı para itibarile 
Fesih edilen gemilerin beher tonilâtosundan 
Cesri cedıdden duhul eden gaz mavnalarından 

„ ecnebi sefaini 
ticariyesinden 
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Nev'i rüsumat 

Vize harcı 

Cesri cedidden duhul eden sefaini ticariyei 
osmaniyeden duhuliye resmi 

Sefain kaptanlarına müceddeden ita olunan jur
nal defterinden 
Boğazlar haricinden vürud eden tüccar sefaini-
nin beher seferinde defterlerinin tasdik harcı 
Körfez canibinden sefer eden kayıklardan jurnal 
ve defter tasdiki 
Bir ve iki çifte piyade ve her nevi adi kayıklar^ 
ve iskelelere yolcu taşıyan bir ve iki çifte fili
kalardan 
Salapurya ve ateş kayıkları ve üç çifteden beş 
çifteye kadar Boğaziçi ve Ada kayıklarından 
Umum mavnalarla Boğaziçi pazar kayıkları ve 
bu cesamette olan sair kayıklar ve alamana ta
bir olunan balıkçı kayıklarından 

Mülâhazat 

Tasarruf senedi itasında 
veya bey ve şira vukuun
da merakibi bahriyei sa-
jrireden alınacak harçtır. 

irade tarihi 13 safer 1303, 9 teşrinisani 1301 
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Ks: 8 9 — Hıfzı Sıhhati Umumiye Komisyonunun 
vezaifini havi talimat 

17 saf er 303 ve 12 teşrinisani 1301 

Madde 1 — Mekülât ve meşrubat ve eczayı tıbbiye ve 
saireyi teftiş ve muayene ile muzırrı sıhhat olanlarının füruhtunu 
menettirmek ve indetteftiş sıhhati umumiyenin istilzam ettiği 
mevaddı icrayı icabı zımnında merciine bildirmek üzere (hıfzıs-
sıhhai umumiye teftiş komisyonu) namile bir heyeti teftişiye 
teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Komisyon heyeti- ettibadan bir sermüfettiş ve 
üç tabib ve bir kimyager eczacı ve bir baytar müfettişlerüe 
istihzaratı kimyeviye ve edviyeyi gümrüklerde muayene için 
biri eczacı ve ikisi tabib olmak üzere diğer üç müfettişten ve 
komisyonun muamelâtı tahririyesine memur iki kâtibden 
ibarettir. 

Madde 3 — Heyeti teftişiyenin mercii meclisi tıbbiye ile 
Nezareti umuru tıbbiyei mülkiye olup kâffei muamelât ve tefti-
şata dair müfettişlerin ita edecekleri raporlar oraca tetkik 
olunacaktır. 

Müfettişlerin vezaifi 

Madde 4 — Müfettişler nezafeti belediye ve sair vesaili 
sıhhiyenin istikmali Derseadet ve mülhakatını sureti dai-
mede teftiş ile emrazı müstevliye ve sariyenin izalei mazarra
tına dikkat ve ihbar edecek ve beledî ispençiyarlık san'atının 
icrasına dair olan nizamname ahkâmına tevfikan adi ve fevka
lâde olarak icab eden muayene ve teftişatı icra eyliyeceklerdir. 

Madde 5 — Tebabet i mülkiye nizamnamesine muhalif ve 
her ne suretle olursa olsun sıhhati umumiye ve şahsiyeye mü-
nafi icrayı san'at edenleri gördüklerinde tahkikatı lâzımeyi ifa 
ile raporlarını nezareti tıbbiye veya meclisi tıbbiyeye ita ede
ceklerdir. 

Madde 6 — Müfettişler akkar ve attar ve kökçü dükkânla
rını dahi teftiş ile mürekkebatı veyahut tıbben semli ve muzır 
olan ecza ve edviye ve nebatat ve sairenin men ve füruhtu için 
icab eden raportunu tanzim ve merciine ita eyliyeceklerdir. 

Madde 7 — Müfettişler mekülât ve meşrubat ve kâffei 
mevaddı igtidaiyeyi ve husüsile sade yağlan ve şuhumu saire 
ve zeytinyağını muayene ve teftiş ile çerviş yağı ismile füruht 
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edilenin halis çerviş ve tereyağı namile satılanın halis tereyağı 
olarak sattırılmasıha dikkat edilecek ve meşrubat ve müskiratı 
saire dahi bu suretle teftiş ve muayene kılınacaktır. 

Madde 8 — Rugan ve saire imal olunan ve tasaudatı mu-
zırra neşreden fabrikalar mamulâtı mahlut olmamak ve defi 
rhâzarratİarma bakılmak üzere heyeti teftişiye canibinden dai
ma tahtı teftişte bulundurulacağı ve mezbahların şeraiti sıhhi
yelerine ve kasap dükkânlarının temiz ve lühumun sinek ve 
tozdan muhafazasına itina kılınacağı gibi indelmuayene bozuk 
ve kokmuş ve ölü ve hasta hayvan lâhmı olduğu tebeyyün 
eden etler ile her nevi etlerden yapılmış muzırrı sıhhat pastır
ma ve sucuk ve kavurmalar ve taze ve tuzlu ve tütünlenmiş 
balıklar devairi belediye tarafından zaptettırilecek ve tütünlenmış 
ve tuzlanmış lâhmi hınzır ve jambonlar ve sucukların trişin ille
tinden salim bulunması ve küflenmiş olmaması dahi teftiş ve 
dikkat altında bulundurulacaktır. 

Madde 9 — MuZİr olarak satılan lühum ve saire sekizinci 
madde mucibince zaptolunacağı gibi imal ve füruht edenler 
hakkında muamelei kanuniyenin icrası zımnında müddeiumu
milere dahi ihbarı keyfiyet edilecektir. 

Madde 10 — Gümrüklere vürud eden edviyei hususiye ve 
istihzaratı kimyevîye ve ispençiyariyeyi ve her nevi meşrubat 
ve mekülâtı müfettişler muayene ederek içlerinde tenavül ve 
istimalinde sıhhati ihlâl edecek mağşuş ve mahlut mevad zuhu
runda' imrarına müsaade edilmeyip zapt ve tevkif olunmak üzere 
aid olduğu gümrük nezaretine baraport beyanı halledecek ve 
tıbbiye nezaretine dahi malûmat verecektir. 

M,adde J l — Ceza kanununun babı şalisinde ve belediye 
kanununun sekizinci faslında muharrer memnuattan sıhhati 
umumiyeye teallûku olanlar hakkında müfettişler daima icrayi 
teftişat ile hilafı memnuiyet hareket edenleri merciine ihbar 
edecek ve o r s a d a hükmü kanunu tevfiki muamele olunacaktır. 

Maddç \2 — Müfettişler hini teftişinde tesadüf ettikleri 
eşyayı magşuşe ve fnuzıp"ayı nümurte olmak üzere içinden bir 
miktarını aldıktan sonra tadad veya vezn ederek tahtı muhafa
zaya aldıracak ve numuneyi dahi icabinâ ğfcre şişe veya* 'kutu 
veya paket veyahut sa i r 'b i r kap derununa vaz' ile o kabın 
üzerini kendisi mühürlemek üe beraber birlikte bulunan güm-
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rük veya belediye memuruna ve malın bayi ve sahibine dahi 
mühürlettirerek teftiş gümrüklerde icra olunmuş ise' ol gümrü
ğün Nezaretine ve eğer çarşı ve dükkânlarda ise mensub ol
duğu devairi belediyeye lieclilhıfz raportü ile beraber irsal ede
cektir. Yirmi dört saate kadar malın sahibi tarafından bir gû
na iddia vukubulmaz ise eşyayı mezkûre zaptoluhur. Bu müd
det zarfında müfettiş raportuna itiraz olunduğu halde numunesi 
müfettişlerin raportile beraber Nezareti umuru tıbbiyeiîmtitkiye-
ye irsal kılınır. Nezareti tıbbiyece bu numunelerden biri müh-
rile hıfzettirilip diğeri tahlil masrafı tarifesi veçhile müddeiden 
alınmak şartile mektebin kimyahanesinde tahlil ve muayene 
ettiı ilerek oradan verilecek raporlar üzerine Meclisi Tıbbiyenin 
karan dairei aidesine bildirilecektir. 

Madde 13 — Heyeti teftişiye kâffei muamelâtta Meclisi 
Tıbbiyei Mülkiyeye karşı mes'ul oldukları gibi her bir malûmatı 
hususiyelerine göre münavebeten her bir şubei teftişiyede istih
dam kılınacaklar da sermüfettiş Meclisi tıbbiyei mülkiye ve sı)v 
hiyei umumiyenin yevmi içtimaında mektebde bulunacağı mi
sillû diğer müfettişlerden birisi dahi Cemiyeti tıbbiyei mülki
yenin içtimai günlerinde mektebde mevcud bulunacaktır. 

Madde 14 — Selmüfettiş teftiş işlerini maiyetinde bulunan 
müfettişlere berveçhi muharrer hususiyetlerine göre taksim ve ica
bına göre tevdi ettiği işleri tebdil ve müfettişlerden ve ketebeden 
vazifesinde tekâsül edenleri nezareti tıbbiyeye iş'ar edecektir ve 
müfettişlerin herbiri bir hafta zarfında icra ettikleri teftişat hak
kında sermüfettişe birer rapor vereceklerdir. 

Madde 15 — Bu raporların mündericatına göre her hafta 
heyetçe dahi bir rapor yapılıp meclisi tıbbiyei mülkiye ve sı-
hhiyei umumiyeye verilecek ve bunrjlan tedabiri mevzuanın 
neçen ibaret olduğu ve mevkii icraya konulmuş ve konulma
mış blahlâfı ve rcra edüeffliyenlerin esbabı ve İttihazına lü>üm 
gorilleri Veya tâdili icâbeden mevabt' beyan Ve izah kılına
cak ve bu bapta mec ' i sce " verilecek karara göre icabı icra 
olunacaktır. İşbu hafla raporlundan başka 1 herbir müfeitiş mü
him ahval üzerine Nezareti umuru tıbbiyei mülkiyeye ve mec
lisi iıbbiyei mülkiye ve sıhhiyei umumiyeye hususî raport vtr-
miye mecburdur. 

Madde 16 — Şehremanet vç umuru tıbbiye m zarçtı taraf» 
larından müfettişlere icrayi vazifelerinden dolayı tazim gelen 
muavenet ve tesjıilât »Cn* edilecektir. 
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J S Î : 9 0 — Bcrııt Şehrinin hava gazile tenviri 
hakkında imtiyaz mukavele vc şartnamesi 

M U K A V E L E N A M E 

Bir taraftan Devletialiye namına hareket eden Nafıa nazırı 
ile diğer taraftan Mösyö Aleksandır Jirardan beyninde mevaddı 
atiye kararlaştırılmıştır: 

Madde 1 — Berut Şehrini maden kömüründen mamul gaz 
ile tenvir için şeraiti atiyeye tevfikan tarafı Devletialiyeden 
Mösyö Aleksandır Jirardene imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden iti
baren kırk senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve muka
velenamenin teatisi tarihinden itibaren üç mah müddet zarfında 
şartnamede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı kat ' iye üzerine 
mükemmel harita ve layihasını nüshateyn olarak tanzim ile 
Nafıa nezaretine takdim edecektir ve Nazaret işbu harita ve 
lâyihayı tarihi takdiminden itibaren üç mah müddet zarfında 
bittetkik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı takdirde 
icab eden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı ta
rafına aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden iti
baren sekiz mah müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği 
ve haritanın tasdiki tarihinden itibaren on sekiz mah müddet 
zarfında ikmal eylemeği taahhüd eder. Ameliyat kavaidi fenne 
ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve tasdik olunan harita 
ve lâyihalara tatbikan icra olunacaktır. Fakat esbabı mücbire-
den münbais halat müstesna olup bu misillû ahvalden dolayı 
ameliyat ne kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye 
dahi o kadar temdid edilecek ve şu kadarki esbabı mücbirenin 
vukuunu derhal hükümeti mahaliyeye ve Nafıa nezaretine ihbar 
eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Nafıa nezareti esnayı imalâtta suveri icraiyesini 
ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel tekrar imalâtı vakı
ayı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muamelâ
tını ve ameliyatın hüsnü halde muhafaza olunup olunmadığını 
mahsus komiserler vasıtasile muayene ve ttftiş eyliyecektir. 
tşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil sahibi imtiyaz ama-
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liyata mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren müddeti 
imtiyaziyenin hitamına kadar mahbemah tediye olunmak üzere 
senevi Nafıa Nezaretinin emrine iki yüz kırk lira ita edecektir. 

Madde 6 — Gazhane ile müteferriatının inşasına muktazi 
olup Berut Belediyesi tarafından kabul olunacak arazinin asha
bını ırzaen mubayaası ve gaz borularının esnayı ferşinde şayet 
yoldan gayri bir mahallin istimaline lüzum görünür ise ebniye 
ve mahsulca terettüb edecek zarar ve ziyan nisbetinde tazmi
nat itasile o mahal sahibinin evvelemirde ırza ve iskâtı sahibi 
imtiyaza aiddir. 

Madde 7 — Gazhane ve müteferriatının inşaatı iptidaiyesi 
için gerek memaliki Devletialiyeden ve gerek diyarı ecnebiye-
den celb ve tedarik olunacak olan taş ve kereste ve demir ile 
makine ve edevat ve sair levazımat gümrük resminden muaf 
tutulacağı gibi imalâtı tenviriyenin müddeti imtiyaziyesi zarfında 
işbu gazhane ile arazi ve sermayesile varidatı üzerine bir gûna 
vergi tarh olunmıyacak ve işbu mukavelename ile merbut şart
name damga resminden vareste olacaktır. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ihbar 
olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen komisyonu 
marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahiz ve 
kabul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir 
sene sonra yine bir fen komisyonu marifetile ameliyatı vakıa 
tekrar bilmuayene kaidei fenne muvafık ve şartname 
ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde işbu komis
yonun tanzim edeceği raport üzerine Nafıa nezareti tarafından 
ka t iyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz gazhane ve borular ile müte-
ferriatını müddeti imtiyaziye zarfında masarifi kendine aid 
olmak üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecektir. 
Aksi hal vukuunda şartnamenin yirmi dördüncü maddesi muci
bince muamele olunacaktır. 

Madde 10 — Rahibi imtiyaz imalâtın. umuru zabıtasına ve 
hüsnü muhafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan 
ve ileride tanzim olunacak olan bilcümle nizamatı Devleti ali-
yeye tevfikı hareket etmeğe mecburdur. Sahibi imtiyazın kusu
rundan naşi umuru tenviriyenin bir kısmı veya mecmuu tatil 
olunduğu halde Hükümet masarif ve zarar ve hasarı sahibi 
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imtiyaza aid olmak üzere muvakkaten tenvirini temin için 
şartnamenin yirmi dördüncü maddesine tevfikan tedabiri lâzıme 
ittihaz edecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz imalâtın muvakkaten Kabul 
olunduğu tarihten itibaren müddeti irrttiyaziyenin hitamına 
kadar tarifeye tevfikan gaz füruht edecektir. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için 
fermanı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında merbut 
şirket nizamnamesi esasına tevfikan Osmanlı bir (anonim) şir
keti teşkiline mezun ve mecburdur. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını 
teminen fermanı âlinin isdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten 
itibaren bir mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden 
veyahut piyasa fiatile esham olarak bin lira kefalet akçesi tev
di edecek ve şu kadarki esham tevdi edildiği halde tedennii 
fiattan dolayı terettüb edecek noksanı ikmal eyliyeceği bank 
tarafından taahhüd ettirilecektir. 

V e mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu müteakib fer
manı âli kendisine teslim olunacaktır. İşbu kefalet akçesi ame
liyat katiyen kabul olunduktan sonra iade olunacaktır. Zikrolu
nan bir mah müddetin irtkızasına değin sahibi imtiyaz kefalet 
akçesini tevdi etmediği halde kendisine ihtara hacet olmaksızın 
hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 

Madde 14 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta Devle
tialiye sahibi imtiyazın gazhane ile müteferriatı ve alât Ve 
edevatı üzerinde bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve gaz
hane ile müteferriatının hasılatından istifade edecektir her gûna 
düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile gazhane ile mü
teferriatının devlete teslimi ve levszımahrt sureti mubayaası 
şartnamenin yirmi dördüncü maddesinde münderic ahkâma 
tâbi olacaktır. 

Madde 15 — Gazhanenin memur Ve müstahdemleri hükü
meti seniyenin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulurtacak ve 
ifayi memuriyette ahalice suhuletle tartilabilmeleri için merkum 
memurlar üzerinde şehrin İsmi Ve â r a numarası ile hamilinin 
ismi ve kumpanyama daofgasfnı havi birer aded plâkayı hâmil 
bulunacaklardır. İşbu plâkaların masrafı kumpanyaya aid bu
lunacaktır. 
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Madde 16 — Ameliyat esnasında" zuhur edebilecek asarı 
âtikd devletçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat sa
hibi imtiyaz bu hususta istida vermek ve ruhsat almak mecbu
riyetinden müstağni bulunacaktır. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın altı aylık 
cetvellerini Berut Belediyesine takdim edecek ve hasılat defter
lerini şartnamenin yirmi beşinci maddesinde gösterildiği 'surete 
tevfikan tanzim eyliyecektir. 

Madde 18 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru 
tahakkuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında 
imalâta mübaşeret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemediği 
ve umuru tenviriyeyi kısmen veya külliyen tatil eylediği veyahut 
işbu mukavelenameden münbais taahhüdatı sairesirii icra ede
mediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt olacak ve bu halde 
şartnamenin yirmi altıncı maddesinde gösterildiği veçhile gaz
hanenin muvakkaten işletilmesi için tedabiri lâzıme ittihaz olu
nacak ve ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konu
lacak ve mevcud olan kefalet akçesi dahi tarafı devletten zap-
tedilecektir. 

Madde 19 — Gerek sahibi imtiyaz ve gerek makamına 
kaim olacak (anonim) şirketi osmanlı olacağından bittabi işbu 
mukavelename ile merbut şartnamenin icrayi ahkâmından ve 
tevil ve tefsirinden dolayı Devletialiye île sahibi imtiyaz Veya 
şirket beyninde veya sahibi imtiyaz ve şirket ile efradı ahali 
meyanesinde tehaddüs edebilecek her nevi ihtilâfat ve deavl 
işîn aid olduğu mehakimi osmahiyede rüyet ve faslölutâcaktır. 

Şartname 

BİRİNCİ F A S I L 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat 
beyamndadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı ken
disine aid olmak üzere mukavelenamede muayyen blan müd
detler zârfinda mevcud luruku ahime ve devairi resmiye ve 
mekâtib ve hastehartelerin terriirii tenviri İçin Hfûktazi Olan kâffei 
imalât ve inşaatı icra etrflekliği taahhüd eder. 
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Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince 
sahibi imtiyazın Nafıa Nezaretine yüzde bir mikyasında olarak 
takdim edeceği harita melfufatı atiyeyi muhtevi olacaktır. 

Şöyleki gazhaneye mahsus ebniyenin umumunu irae eder 
harita ve resimler ve kömürün tasfiyesine mahsus makine ve 
edevatı sairenin ve gaz o metrelerin ve gazhane müştemilâtı
nın dahi resimleri ve imalâtı sureti mûkemmelede irae etmek 
üzere büyücek bir mikyasta imalâtın her kısmının resimleri 
dahi bunlara ilâve olunacaktır. 

Şartnamenin dördüncü maddesinde tayin olunan müddet 
zarfında tenviri lâzımgelen esvak ve mahallâtı mübeyyin ve 
sahibi imtiyaz ile dairei belediye tarafından bilittifak tanzim ve 
dairei belediyeden tasdik olunacak bir kıt 'a harita ile icra edi
lecek imalâtı mübeyyin bir kıt 'a lâyiha bir kıt 'a keşifname ve 
bir kıt 'a dahi mesahai iptidaiyesi evrakı mezkûreye kezalik ilâ
ve olunacaktır. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz irae olunacak turuku amme 
üzerine lâzımgelen boruları vazedecek ve turuku ammede vazo-
lunacak gaz ilbiklerinin miktarı turuku mezkûrenin ana borusu
nun beher üçyüz altmış metro tulüne altı ilbik nisbetinde ola
cak ve gazhane ebniyesi icabı takdirinde tevsi edilebilir suret
te tesis olunacak ve gazhane yirmi dört saatte miktarı azam 
olarak sarf edilecek gazden yüzde onbeş nisbetinden ziyade 
gaz hasıl edebilir kuvvet ve cesamette bulunacaktır. 

Madde 4 — Boruların vaz'ı ameliyatı mümkün mertebe 
mürur ve uburu sektedar etmiyecek surette icra edilecek ve bu 
babdaki tedabiri lâzıme dairei belediye ile bilittifak ittihaz kı
lınacaktır. Ameliyatın ikmali akabinde sahibi imtiyaz yolları 
hali aslisine irca edecek ve bu suretle açılıp tesviye olunan 
esvakm dört aya kadar tamirine mecbur olacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz icra edeceği ameliyat sebebile 
cereyanına halel gelmiş ve yahut mecrası tebdil olunmuş olan 
suları kendi masarifine olarak mecrayi kadimlerine İrcaa mec
bur olacak ve boruların vazı ameliyatı tahtezzeminde inşa etti
rilmiş olan kemer ve kanallar ve lâğım ve imalâtı sairenin 
ihlâlden vikayesini müstelzem bir surette icra edilecektir. İma
lâtı mezkûreden bazılarının mevki veya güzargâhının tebdili 

TBMM KÜTÜPHANESİ



357 

J c a b eylediği takdirde tadilâtı mezkûre dairei belediyeden 
ruhsatı lâzıme badettahsil masarifi sahibi imtiyaza aid bulunmak 
üzere icra olunacaktır ve yolun tesadüf edeceği nehir ve 
çaylar ve cetveller ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne 
tatbikan medahil ve meharci sahibi imtiyazın teklifi üzerine 
Nafıa Nezareti tarafından tayin olunacaktır. 

Madde 6 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ 
cinsten edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve ede
vatın gayet metin ve müstahkem olması için bilcümle kavaidi 
fenniyeye tatbiki hareket eyliyecektir. 

Madde 7 — Dairei belediye veyahut ahaliden bir kimse 
mezuniyeti kanuniyeyi haiz olarak tariki am üzerinde gaz 
borularının veya umuru tenviriyeye müteallik edevatı sairenin 
yerlerinden kaldırılmasını icab ettirir surette icrayı ameliyat 
edecek oldukları halde mezkûr boru ve edevatı sairenin ma
hallerinden ref ve yeniden vaz'ı ameliyatı sahibi imtiyazın 
amelesi marifetile ve masarifi dahi ameliyatı mezkûre eğerçi 
efrad tarafından vukubulduğu halde ameliyatı mezkûreyi icra 
ettirenlere aid ve belediye tarafından icra ettirilir ise nısfiyet 
üzere bediye ve sahibi imtiyaza raci olmak üzere icra oluna
caktır. Ameliyat umuru tenviriyenin muvakkaten tatilini icab 
ettirecek olduğu halde bunun on beş gün evvel sahibi imtiyaza 
bildirilmesi lâzım gelir ve bu takdirde umuru tenviriyenin kısmen 
tatil edildiği halde sahibi imtiyaz tarafından tazminat taleb 
olunamıyacaktır. 

Madde 8 — Gaz borularının tamiri icab eylediği takdirde 
bu yüzden bozulan kaldırımların hali aslisine ircaı masarifi 
sahibi imtiyaza aid olacaktır. 

Madde 9 — Efrad uhdesinde bulunan ebniye vesairenin 
tenviri için boru vaz'ına sahibi imtiyaz mezun olup tenviratı 
umumiyeye mahsus gaz boruları bulunmıyan mahaller için 
beher yüz seksen metre tulünde vazolunacak şubei hususi 
boruları için üç ayda iki yüz elli metre mikâb gaz sarf ve 
itlaf edilmek şartile hususî mahallere gaz borusu temdidini 
dairei belediye sahibi imtiyazdan taleb edebilecektir. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz gaz boruları bulunan bilcümle 
mevakide alât vaz'ına mahsus nizamnameye tevfikı hareket 
edilmek ve lâakal üç aylık abone olmak üzere istiyenlere gaz 
sevk ve itasına mecbur bulunacaktır. 
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Madde 11 — Gaz ilbiklerile borular arasında sureti mü-^ 
kemmelede işlediği badelmuayene tasdik edilmiş bir kontör* 
yani mizan alâtı bulunduğu halde dahi gazın tenviri esnasında 
ilbiklere miktarı kifayede vasıl olabilmesi için borular içinde 
iki santimetre tazyik tahtında bulunması lâzım gelir gazın 
sureti mükemmelede tasfiye edilmiş olması ve kuvvei tenviri
yenin ise iki santimetre su tazyiki tahtında olduğu ve haddi 
vasat olarak saatte yüz beş litre gaz sarf ettiği halde saatte 
kırk iki gram musaffa kolza yağı ile yakılan bîr (Parsel) lâm
basının ziyasına müsavi bulunması lâzım gelir kumpanyanın 
işbu ahvalin umuru teftişiyesi için lüzum görülecek kâffei alâtı 
cami bir mağazası bulunacaktır. Dairei belediye veya müfettişin 
her münasib göreceği zamanda kumpanyanın müdürü veya 
yeride kaim olan zat hazır bulunduğu halde işbu şartnameye 
raptolunan A harfli talimata ittbaan icrayı teftiş edebilecektir. 

Madde 12 — Gaz {İbiklerinin ikad ve itfası saatleri dairei 
belediye ile sahibi imtiyaz tarafından her sene başında bilitti-
had tanzim olunacak cetvel ile tayin olunacaktır. Gazların 
ikadına vakti muayyenden yirmi beş dakika evvelce bed 
olunarak vakti mezkûrdan nihayet yirmi beş dakika sonraya 
kadar yani ceman elli dakikada sahibi imtiyazın memurları 
marifetile bilicra hitam bulacaktır bunların itfası dahi 
ber minvali muharrer vakti muayyenden yirmi beş dakika evvel 
başlanılacak ise de fakat otuz dakika içinde hitam bulacaktır. 

Madde 13 — Gazlerın jkadı için tayin olunan saatten ya
rım saat spnra ye itfaları için £ayin olunan saatten yarım saat 
evvel ikad olunmamış veya söndürülmüş bulunur ise sahibi 
uniiyazdan gaz jlbiği başına her yarjm saat teahhür için yarım 
frank alıkonulacaktır. Aleyj tayin edilen vüsatten dun bulunan 
beher fener için gicede yirmi beş santim alıkonulacak ise de 
yaktıktan bi r saat sonra işbu noksanı ref ve izale eylediğini 
sahfbi imtiyaz işba* eder ise meblâğı mezkûrun yalıuz nısfı isr 
jtifa konacak t ı r . Esbabı mücbire vukuunda tevkifatı mezkûre 
hakkında olan balâda mezkur ahkâm keenlemyekün hükmünde 
tutulacak ye tevkifat hakkındaki işbu tedbir gazhanenin işlemeğe 
başladığı tarihten üç ay sonra mer'iyülicra olacaktır. 

Madde 14 — Dairei belediye kendi memurları tarafından 
ita olunacak jurnaller üzerine gazhane müdürü badelistıma ce-

TBMM KÜTÜPHANESİ



359 

zayi nakdî istifasına karar verecektir. Mezkûr jurnaller kusurun 
tahakkuk ettiğini müteakib kırk sekiz saat sonra gazhane mü
dürüne tebliğ olunmaz ise keenlemyekün hükmünde 
tutulacaklardır. 

Madde 15 — Dairei belediye umuma mahsus olarak ikad 
olunacak gazler için fener başına senede lâakal bin yedi yüz 
elli saat müddet itibarile sahibi imtiyaza ücret itasını taahhüd 
eder. Dairei mezkûre tarifede beyan olunan fiatı tediye ederek 
daha uzun müddet gaz ikadım taleb edebilip yalnız hususu 
mezkûrun ve sarf edilecek gazın takribî miktarını on iki saat 
evvelinden sahibi imtiyaza haber vermesi lâzımgelir. 

Madde 16 — Tenvirata umumiyeye tahsis edilecek gaz il-
bikleri saatte yüz altmış litre gaz sarf edeceklerdir, {ibiklerden 
gazin huruç edeceği mahallin vüsati dairei belediye tarafından 
tayin edilecek ise de bu da gazin ziyade sarfını icab ettirmiye-
cek surette olacaktır. Alevlerin irtifa ve vüsati dairei belediye 
ile sahibi imtiyaz meyanelerinde müttehiden karar verilecektir, 
miktarı mebhustan ziyade gaz sarf eder ilbikler istimali dairei 
belediyeden taleb edildiği takdirde bunların fiatı tarifeye tevfi
kan tayin kılınacaktır. 

Madde 17 — Aboneler gaz itasına muayyen evkatı adiye-
de ve boruların memlû bulunduğu zaman gaz ahzine hakkı olup 
evkatı mezkûre haricinde gaz ita kılındığı halde şeraiti sahibi 
imtiyaz ile aboneler arasında irtizayi tarafeyn ile tayin edile
cektir. 

Madde 18 — Abonelere verilecek gaz ana borularına merbu-
ten temdid edilecek şube boruları vasıtasile ve kontör hesabile 
sevk edilecek ve kol boruları ve edevatı ile yapılması aboneye 
aid olacaktır. Şube borusu ile gazi dahilen vaz edilen alâtasevk 
eden haricî musluk abone senedinde muayyen ücretle masrafı 
abone canibinden tesviye edilmek üzere sahibi imtiyaz tarafın
dan ihzar ve vaz ve tamiri muhafaza edilecek ve yalnız kon
tör masrafı sahibi imtiyaza aid olacaktır. Kontörün üzerinde 
tazyiki adi ile gaz verilecek ilbiklerin adedini mübeyyin birer 
numara vaz edilecektir. 

Madde 19 — Fenerler ile kandilabriler ve bunların konsol
ları dairei belediye tarafından sahibi imtiyaza ita olunacak ve 
sahibi imtiyaz bunları dairei mezkûrenin istediği renkte ve 
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kendi masrafile boyatıp numaralar tahrir ettirerek mahallerine 
vaz ettirecektir. Kâffei şube boruları ile iç boruları ve musluk 
virilir velhasıl bir gaz aletine lâzım olan her nevi eşyayi mü-
teferriayi kendi masrafile sahibi imtiyaz ita ve tesis edecektir . 
Sahibi imtiyazın işbu maddede tasrih olunanlardan maada icra 
edeceği kâffei ameliyat ve ita edeceği kâffei eşya kendisile 
dairei belediye tarafından bilittifak her sene tanzim edilecek 
bir kıt 'a pusla mucibince kaydi defter edilecek ve ita olunan 
eşya ile umuma mahsus mahallerin tenviri cihetlerinden itası 
lâzımgelecek mebaliğin hesabı her ayda sahibi imtiyaz tarafın
dan tanzim ve dairei belediye tarafından dahi tasdik edilecek
tir. Mezkûr hesabatın bedelleri tebliğlerinden itibaren on gün 
zarfında ve sahibi imtiyazın cezayi nakdî borcu bulunduğu tak
dirde bunlar badettenzil ifa olunacaktır ve bu yüzden verilmesi 
lâzımgelen mebaliğin tediyesi tehir olunduğu halde sahibi im
tiyaz istifayi hukuk edebileceği gibi hatta esvakın tenvirini ta
til edebilecektir. 

Madde 20 — Her senenin iptidasında senei mezkûre zar
fında ve şehrin her cihetinde vaz olunacak gaz borularının 
miktarını mübeyyin bir kıt 'a defter dairei belediye tarafından 
sahibi imtiyaza teslim olunacak ve husnsu mezkûrdan dolayı 
sahibi imtiyaz mukaddema taleb edilmiş olan boru ameliyatını 
tatil edemiyecektir ve sahibi imtiyaz ameliyatı mezkûrenin ic
rasına ameliyat defterinin kendisine tesliminden nihayet iki ay 
zarfında mübaderet edecek ve dairei belediye ile bilittifak ka
rar verilmiş olan müddet zarfında ikmal edecektir. 

Dairei belediye tarafından kaldırılması veya mahallerinin 
tebdili lâzımgelen edevat ve fenerlerin masarifi vakıası dairei 
belediye ile sahibi imtiyaz tarafından münasifeten tesviye edil
mek üzere kaldıracaktır. Mahallinden kaldırılan eşya belediyeye 
aid ise dairei belediye mağazasına vaz olunacaktır. 

Madde 21 — Sahibi imtiyaz istihdam edeceği işçi ve fen 
memurlarının tayin ve intihabında kamilen muhtar okıp ancak 
memurini fenniye ve idare memurlarından gayri memurlar te
baai Devleti aliyeden bulunacaktır. 

Madde 2 2 — Elektrik ve sair vesaiti cedide ile şehrin 
kısmen veya tamamen gerek umumen tenviri için hariçten ta
leb olunabilecek imtiyaz şeraitini Hükümeti seniye sahibi imti-
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yaza teklif ve ifade ve o yolda tenvir hizmetini ihtiyar etmedi
ği takdirde ahar talibi ile akdi mukavele etmekte muhtar bu-
bunacak ve bu takdirde evvelki sahibi imtiyazın tazminat ta
lebine hakkı olmıyacaktır. 

İKİNCİ F A S I L 

İmalâtı tenviriyenin hüsnü halde muhafazasile işletilmesi 
beyamndadır 

Madde 23 — Sahibi imtiyaz işbu imtiyaza müteferri bilcüm
le imalâtı muhafaza edeceği gibi boru ve musluk ve mütefer-
riatı sairelerinde zuhura gelecek gaz kaçıntı mahallerini derhal 
tamir ettirecek velhasıl kaza vukuunu icab ettirir bilcümle e s -
babdan muhafaza e tmeğe itina edecektir. Sahibi imtiyaz tara
fından işbu taahhüdatın ifaısnda teahhur ve müsamaha vukua 
getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar oluna
cak ve tarihi ihtardan sekiz gün mürur edipte icabını icra et
mediği surette masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere imalâ
tın hüsnü hale vaz'ı için canibi Hükümetten idaresine vaz'iyed 
olunarak tamiratı lâzıme icra ve bu uğurda vuku bulacak ma
sarif gazhane hasılatından istifa olunacak ve kifayet etmez ise 
sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 24 — Sahibi imtiyaz gazhanenin her nevi hasılatı 
ile işletme masarifatını mübeyyin her altı ayda bir kıt 'a defter 
tanzim ve Berut belediyesine takdim edecektir. 

ÜÇÜNCÜ F A S İ L 

İmtiyazın feshi ile imalâtın tarafı Devletten mubayaası husus
larında ve inkizayi müddeti imtiyaziyede olunacak 

muamelâta dairdir 

Madde 25 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin on sekizinci 
maddesinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden 
sakit olduku halde ol vakte kadar icra edilen imalât ve cemi 
ve tedarik olunan edevat ve levazımata ve mubayaa olunan 
araziye bedel tayin olunarak müzayedeye konulacak ve zuhur 
edecek talihlerden kimin üzerinde takarrür eder ise anın "mari-
fetile hukukundan sakit olan sahibi imtiyazın taahhüdatı vakıası 
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ila edilecektir. Bilmüzayede takarrür edecek bedelden müzaye
de masarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku saki t olan 
sahibi imtiyaza ita kılınacaktır. Birinci müzayededen bir netice 
hasıl olmadığı halde evvelce takdir olunan bedelden münasib 
miktar tenzil olunarak altı ay müddet sonra ikinci defa bir 
müzayede daha icra edilecek bu dahi neticesiz kalır ise müza
yedeye mevzu şeyler hukukundan sakit olan sahibi imtiyaza 
hiç bir bedel tediye olunmaksızın devletin malı olacak ve ke
falet akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı devletten 
zaptolunacaktır. 

Madde 26 — imtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi 
imtiyaz işbu imtiyaza müteferri kâffei imalâtla ebniye, edevat 
ve boru ve künk ve musluk ve valv tabir olunur kapak ve sai-
reyi ve haneleri ve tahsildar odalarını ye sabit makineleri hüs
nühalde olarak bilâ bedel ve her gûna düyun ve taahhüdaddan 
vareste olmak şartile devlete devir ve teslim edecektir. Maden 
kömürü ve levazımı saire misillû ham eşyaya gelince Hükümeti 
seniye bunları muhamminlerin takdir edecekleri bedel muka
bilinde mubayaa edecektir. Şu kadarki Devletin mubayaa ede
ceği levazımat altı ay için muktazi olan miktarı mütecaviz ol-
mıyacaktır. Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel 
imalâtın hüsnü halde olmadığı indetteftiş devletçe anlaşılırsa 
sahibi imtiyaza bir müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve 
bu ihtarın semeresi görülmez ise hükümet derhal imalât ve 
müteferriatını yedi idaresine alarak ashabı imtiyaz hesabına 
olarak tamiratı lâzımeyi icra ile imalâtı hüsnü hale vaz etmeğe 
salâhiyeti o lacak ve hasılattan işletmç ve tamirat masarifi çıka
rıldıktan sonra fazlası sahihi imtiyaza ita olunacak ve noksan 
zuhur eder ise ikmal ettirilecektir. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Ücret tarifesi 

Madde 27 — Sarf ve ihrak edilecek gaz için sahibi imti
yaz tarafından ahz ve istifa olunacak ücurat berveçhi ati tayin 
kılınmıştır. 

Evve lâ : Tenviratı umumiye için yani mevcud ve mııahha-
ran ihdas edilecek bilcümle caddeler ile esvak ve araba ve 
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piyade olarak mürur edilen bflcümle hususî esvak ye geçitler ve 
rıhtım ve tenezzühgâhlar vesaire ile masrafı kısmen veya külliyen 
Hükümet veya dairei belediye hesabına olarak donanma gece 
leri için dahi ikad edilecek ilbiklerinin beheri için saat te 
0 ,0425 frank ücret ahz edilecektir. Ücreti mezkûre berveçhiati 
tadil olunacaktır. Şöyleki tayin edilen tenvir müddeti ile ilbikle
rinin adedinin hasıjı zarbı 
1,000,000 olur ise ilbik basma saatte 0 ,04 frank ücret alınacaktır. 
1,500,000 „ 0,p35 1 
2,000 ,000 „ „ 0 ,030 . 1 
3,000,00p „ „ 0 ,025 n 

gaz koniör ile yani mizan alâtı vasıtasile sevk edildiği halde 
beher metro mikâbı için 0,025 frank ücret alınacaktır. 

Saniyen masarifi tenviriyesi devairi hükümet ye belediyeye 
aid olan ebniye ve emlâk ve cevamii şerife ve kilise ve umu
ma mahsus hastahaneler için metro mikâbı 0 ,28 frank ücret 
alınacaktır. Şurası vardırki ebniye ve emlâki mezkûreden efradj 
nas ve şirketlere icar veya meccanen terk edildiği takdirde 
ücreti tenviriye efradı nasa mahsus fiyat üzerine alınacak ve 
ebniye ve emlâki mezkûreden masarifi tenviriyesi efradı nasa 
aid olacağı takdirde belediye canibinden evvelce sahibi imti
yaza ihbar edilecektir. 

Salisen efradı nas uhdesinde bulunan ve miriye aid olmıyan 
bilcümle ebniye ve emlâkta sarf ve ihrak edilecek gazın beher 
metre mikâbı için 0 ,48 frank ücret ahz ve istifa edilecektir. 

Fiatı mezkûre efradı nas için 0 , 5 0 franga iblâğ edilecektir 
fazla olan mezkûr iki santim dairei belediye masarifi tenviriye-
sine aid olmak üzere belediye, hesabına kayid edilecektir şu 
kadarki bu yolda istifa olunacak mebaliğ tenvir beldenin tez
yininden başka şeye sarf edilmiyecektir. 

Efradı rias için tayin olunan fiatlar ileride berveçhiati 
tadil adilecektir. Senevi sarf ve itlaf olunacak gazın miktarı 

santim ve miktarı mezkûr beş milyon metre mikâba bali; 

olduğu takdirde yirmi santim tenzil edilecektir. 
Sahibi imtiyaz efradı nas için tayin kılınan hattan sarfiyatın 

ehemmiyet ve cesametine göre tenzilât icra edebilecektir. 
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Berut Dairei Belediyesinin şimdilik taahhüdü yüz yetmiş 
beş fenerin masarifi tenviriyesine münhasır olacak ve efradı 
ahali dahi sahibi imtiyazdan gaz mubayaasında muhtar 
bulunacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hvsusatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 28 — Berut dairei belediyesi hasılatı vakıaya ber-
veçhiati iştirak eyliyecektir. Hasılatı vakıadan ihtiyat akçesi ola
rak yüzde beş ve müdirana verilmek üzere yüzde altı ve faiz 
olarak yüzde beş ve temettü akçesi olarak yüzde beş ifraz 
edildikten sonra kalan fazlai hasılat sahibi imtiyaz ile Berut 
dairei belediyesi meyanında münasefeten taksim edilecektir. 

Madde 29 — Sahibi imtiyaz tedavüle çıkarılacak hisse 
senedatının sülüsünü imtiyaz fermanı âlisinin istihsalini Berut 
dairei belediyesine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir maha 
kadar Berut şehrinde ahzeylemek arzusunda bulunacak zevata 
füruht etmek üzere hıfz eylemeği taahhüd eder. 

İrade: 18 safer 303, 14 teşrisani 301 

Nt: 91 — Yan ya dahilinde Lâpsiste Gölü ile 
civarındaki bataklıkların tathiri 

imtiyazına dair mukavele ve 
şartname 

Mukavelename 
Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Nafıa 

Nazırı ile diğer taraftan Y o r g i Vasilyadis ve Dimitri Atnaş 
Efendiler beyninde mevaddı atiye kararlaştırılmıştır: 

Madde 1 — Y a n y a Vilâyeti celilesi dahilinde Lâpsiste 
Gölü ile civarında bulunup mezkûr göl ile Y a n y a Gölü arasın
da vaki bataklıkların kısmen ve lâakal nısfının tathir ve tanzifi 
ile kabili zer bir hale ifrağı hususu şeraiti atiyeye tevfikan 
tarafı devleti aliyeden Yorgi Vasilyadis ve Dimitri Atnaş Efen
dilere ihale olunmuştur. 
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Madde 2 — Müteahhideyn fermanı âlinin itası ve mukavele
namenin teatisi tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında 
şartnamede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı ka f iye üzerine 
mükemmel harita ve lâyihasını tanzim ile Nafıa Nezaretine 
takdim edecektir ve nezaret işbu harita ve lâyihayı tarihi 
takdiminden itibaren üç mah müddet zarfında bittetkik yolunda 
olduğu surette halile ve olmadığı takdirde icab eden tadilât 
ve tashihatm icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 3 — Müteahhideyn masarif ve zarar ve hasarı tarafına 
aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden itibaren on 
sekiz mah müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği ve harita
nın tasdiki tarihinden itibaren dört sene müddet zarfında ikmal 
eylemği taahhüd eder. Ameliyat kavaidi fenne ve merbut şart
name ahkâmına ve kabul ve tasdik olunan harita ve lâyihalara 
tatbikan icra olunacaktır. Fakat esbabı mücbireden menbais 
halat müstesna olup bu misillû ahvalden dolayı ameliyat ne 
kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi o kadar 
temdid edilecek ve şukadarki esbabı mücbirenin vukuunu derhal 
hükümeti mahalliyeye ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeğe mü
teahhideyn mecbur bulunacaktır. 

Madde 4 — Nafıa Nezareti esnayi imalâtta suveri icraiyesini 
ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakı
ayı idare ve işletme muamelâtını ve ameliyatın hüsnü halde 
muhafaza olunup olunmadığını mahsus komiserler vasıtasile 
muayene ve teftiş eyliyecektir. 

İşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil mütaahhideyn 
ameliyata mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren on 
sekizinci madde mucibince teşekkül edecek sandika heyetinin 
icrayı memuriyetinin hitamına kadar mahbemah tediye olunmak 
üzere senevi Nafıa Nezaretinin emrine yüz yirmi lira ita ede
cektir. 

Madde 5 — îşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik 
hususattan bulunduğundan imalât ile müteferriatına muktazi 
olan araziden efrad uhdesinde bulunan yerlerin mubayaası hu
susunda müteahhideyn ashabı arazi ile uyuşamadığı halde is
timlâk Kanununa tevfikı muamele edecek ve hini ameliyatta 
muvakkaten istimali lâzımgelen mahaller hükümeti mahalliye 
marifetile müteahhideyn tarafından ashabına tazminat verilmek 
şar t i l ; muvakkaten istimal olunabilecektir. 
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İşbu arazi dâhilinde arazii emiriyei hâliy'e bulunduğu tak
dirde müteahhideyne meccanerı terk olunacak ve muvakkaten 
istimali lâzımgelen yerlerin dahi imalât müddetince bilâ ücret 
istimaline müsaade olunacaktır. 

Madde 6 — Ameliyatın ikmali müteahhideyn tarafından 
ihbar olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen ko
misyonu marifetile bitmuayene iktiza eylediği halde muvakka
ten ahz ve kabul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden 
itibaren bir sene sonra yine bir fen komisyonu marifetile ame
liyatı valdâ tekrar bilmuayene kaide! fenne muvafık ve şartna
me ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği hâlde işbu 
komisyonun tanzim edeceği raport Özerine Nafia Nezareti 
tarafından katiyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 7 — Müteahhideyn imalât ve müteferriatıriı ve alât 
ve edevatı sabite ve müteharrikesini masarifi kendine aid olmak 
üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecektir aksihal 
vukuunda şartnamenin on üçüncü maddesi mucibince muamele 
olunacaktır. 

Madde 8 — Müteahhideyn imalâtın umuru zabıtasına ve 
hüsnü muhafazasına mütaallik olup elyevm mevcud bulunan 
ve ileride tanzim olunacak olan bilcümle nizamatı Devletialiyeye 
tevfikı hareket e tmeğe mecburdur müteahhideynin kusurundan 
naŞi işbu imtiyazın mevzuu olan imalâtın bir kısmı veya mcc-
muunun hüsnü halde muhafazası tatil olunduğu halde hükümet 
masarif ve zarar ve hasarı müteahhidlere aid olmak üzere ara
zinin işletilmesini temin için şartnamenin on üçüncü maddesine 
tevfikan tedabiri lâzıme ittihaz edecektir . 

Madde 9 — Müteahhideyn taahhüdatı vakıanın icrasını 
teminen fermanı âlinin isdarı kendisine tebliğ olunduğu tarih
ten itibaren bir mah müddet zarfında Bankı Osmaniye yâ 
nakden veyahut piyasa fiatile esham olarak beş yüz lira kefalet 
âkçesî tevdi edecek ve şu kâdarkî eiHirn tevdi edildiği halde 
feİenhti fîâttatf dolayi terettÖfe edecek fîtifcsâht ikmal edileceği 
balık tarafından faâKhâd efffrifelcelctrr ve mezkfir kefalet akçesi 
tevdi olunduğunu rhöteakib fcrrnârıı âli Mehdisine feslim oluna
caktır. İşbu kefalet akçesi ameliyat katiyen1 kabul olunduktan 
sohfft iade olunacaktır zikroiunan bi t mah müddetin inkız&sina 
defin müteahhideyn kefalet akçesini tevdi etmediği halde ken
disine ihtara hacet olmaksi2ltt hakkı irtrtyazdari sakıt olacaktır. 
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Madde 10 — Devleti aiiye bataklıkların hududu dairesinde 
lüzum' göreceği mahallerde istihkâmat inşa edebilecek ve olbab
da vuku bulacak masarif Devlete aid olacaktır. Müteahhideyn 
Y a n y a istrhkâmatı civarında vaki arazi ile ameliyatı tathiriye 
icrasile göl üzerinde meydana çıkacak olan arazi üzerinde 
ebniye inşa eyledikleri halde istihkâmat kavanin ve nizamatma 
tâbi bulunacaktır. 

Madde 11 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asan 
atika Devletçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat mü
teahhideyn bu hususta istida vermek ve ruhsat almak mecburi
yetinden müstağni bulunacaktır. 

Madde 12 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru 
tahakkuk etmeksizin müteahhideyin müddeti muayyene zarfında 
imalâta mübaşeret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemediği veya 
ameliyatı tatil eylediği veyahut işbu mukavelenameden münbats 
taahhüdatı sairesini icra edemediği halde hukuku imtiyaziyesire-
den sakıt olacak ve bu halde şartnamenin on dördüncü 
maddesinde gösterildiği veçhile arazinin muvakkaten idaresi 
için tedabiri lâzım e ithhaz olunacak ve ameliyat ve edevat 
ve levazımat müzayedeye konulacak ve mevcud olan kefalet 
akçesi dahi tarafı Devletten zaptedilecektir. 

Madde 13 — İcra olunacak ameliyat için ihtiyar edilecek 
masarife mukabil olmak üzere tathir edilecek arazi dahilinde 
olup efradı nas uhdesinde bulunmıyan bilcümle arazi Kânunu 
Arazi mucibince müteahhidlerin malı olacaktır. 

Madde 14 — Tathir edilecek mahaller dahilinde bulunan 
araziye hakkı tasarruf iddia edenler Kanunu Arazi ahkâmına 
tevfikan isbatı hukuku tasarrufıye etmeğe mecbur olacaklardır. 

Madde 15 — Gerek sureti dairaede ve gerek muvakkaten 
su artında kalıp tathir olunacak olan bilcümle arazi meyanında 
yerleri olduğunu evrak ve senedatı mutebere ıbrazıle isbat 
edenler uhdelerinde bulanan arazi <çin dönüm başına müteah-
hidiere bir bedeli nakdî itasına mecbur olacaklardır. Bu bedeli 
nakdinin miktarı ameliyatın kat'î haritalaVı ve arazü mezkûre
nin kıymetini takdir zımnında ameliyatı tathiriyenin ikmalinden 
evvel ve sonra hükümeti mahalliye tarafından mansub komis
yon canibinden tanzim kılınan mazbata üzerine ameliyatı* tat
hiriye masarifi umumiyesrne nisbetie Hükümetçe tayin edilecek-

TBMM KÜTÜPHANESİ



3 6 8 

tir. Fakat hiç b i r halde ashabı arazinin verecekleri bedel tathir 
olunan arazi kıymetinin nısfını tecavüz edem iye cek ve bu da ara
zi badettathir sahihlerine teslim olunduğu esnada müteahhidlere 
ifa kılınacaktır. Şu kadar ki ashabı arazi bedeli nakdiyi verme
yip ona mukabil sulardan kurtarılan arazinin nısfını müteahhid
lere terk ile nısıfı diğerine mutasarrıf olabileceklerdir. Senenin 
bazı vakitlerinde muvakkaten su istiab etmiş olup zeredilen 
tarla ve yaylalar tathir edildikten sonra ashabı müteahhidlere 
bedeli nakdî itasına mecbur olmıyacaklardır. 

Madde 16 — Ameliyatı tathiriye ilerledikçe imalâtı vakıa 
kısmen ve muvakkaten tasdik edildikten sonra tathir edilecek 
mahaller dahilinde bulunan erazii emiriyei haHye ile ahadı nas 
uhdesinde bulunup on beşinci madde ahkâmınca müteahhidlere 
terk olunacak arazinin Kanunnamei Araziye tevfikan tapu se
nedatı tarafı Devletten müteahhidlere meccanen ita olunacaktır. 
İmalâtı vakıanın kabul ve tasdik muamelesi icra kılındıktan 
sonra müteahhideyn bittathir tasarruf edecekleri araziyi zer ve 
ahara füruht edebileceklerdir. Ancak müteahhideyn arazii mez
kûre ile cetvel ler boyunca tesis ve inşa edecekleri fabrikaları 
mubayaa edenlerin on sekizinci maddede tasrih edilen sindi-
ka heyetinin vezaifi ile mükellef bulunacakları kayid ve şartı 
ile ahara füruht edebileceklerdir. 

Madde 17 — Müteahhideyn Devleti aliyenin kavanın ve ni-
zamatı hali ye ve müştak beleşine tevfiki hareket etmek şartile 
uhdesine meccanen teffiz olunacak arazi dahilindeki akar su
ları istedikleri veçhile istimal edeceklerdir. Müteahhideyn mezkûr 
suları kavanin ve nizamafı haliye ve müstakbelei Devleti aliye-
ye tevfiki hareket etmek ve cetveller boyunca suların ceriyanı-
na sekte getirilmemek üzere hafr ve küşad olunacak cetveller 
civarında bulunan arazinin İska ve cetveller boyunca fabrikalar 
tesisi için istimaline mezun bulunacaklardır şu kadar ki müteah-
hidlerin mezkûr iki gol arasında ve Y a n y a gölünden su icra 
edilmek üzere inşasına salâhiyeti oldukları İska cetvellerile fab
rikaların harita ve lâyihalarını ve suların tevzi ve taksimine 
dair olan tarifeleri Nafıa Nezaretinin nazarı kabul ve tasdikma 
takdim edeceklerdir. 

Madde 18 — Müteahhideyn ameliyatı tathiriyenin hitamında 
bunların da ima hüsnü halde muhafazasile tamirini temin zım-
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rtında sulardan tahlis edilen bilcümle arazi ashabından mürek-
keb olmak üzere bir sindıka heyeti teşkil etmeğe mecbur ola
caklardır mezkûr sindıka heyetinin vezaifi esasiyesi bir nizam
namei mahsus ile tayin kılınacaktır. 

Madde 19 — Ameliyatı tathiriyeye mübaşeret edildiğinde 
kurutulacak mahallerde mevcud olan dalyanlar hedmedilecek 
ancak kurutulmıyan mahallerde ağ vasıtasile ve suların cereya
nına h a M gelmemek üzere balık saydım devlet ahara icar* ve 
ilzam edebilecektir. Müteahhideyn mezkûr dalyan sahiblerile teah-
hütleri dairesinde bulunup ameliyatı tathiriyenin icrasile işlemi-
yen değirmen ve fabrikalar sahihlerini tazmin edeceklerdir. 

Madde 20 — Müteahhideyn osmanlı olacağından bittabi işbu 
mukavelename ile merbut şartnamenin icrayı ahkâmından ve 
tevil ve tefsirinden dolayı Devleti Aliye ile müteahhideyn veya 
müteahhideyn ile efradirahali meyanesinde tahaddüs edebilecek 
her nevi ihtilâfat ve deavi işin aid olduğu mahakimi osmaniye-
de rüyet ve faslolunacaktır. 

Şartımın»' 

BİRİNCİ F A S I L 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat beyanındadır 
Madde 1 — Müteahhideyn masarif ve zarar ve ziyanı ken

disine aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müd
detler zarfında Lâpsiste gölile civarında bulunup mezkûr göl 
ile Yanya gölü arasında vaki bataklıkların kısmen ve lâakal 
nısfının tathir ve tanzifi ile kabüi zer bir hale ifrağı için Yan
ya gölü sularının şimdiki sathından aşağı çekilmemek üzere 
Yanya ve Lâpsiste göllerile ratödömer girdâblarile mezkûr iki 
göl lere civar olan girdablar dahilinde muktazi olan kâffei 
imalât ve inşaaatı icra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin ikinci maddesi mucibince 
müteahhidlerin Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı 
atiyeyi muhtevi olacaktır. Şöyle ki evvelâ 'tathir olunacak ba
taklıklar ile civarının lâakal on binde bir mikyasında bir kıt 'a 
harita i umumiyesi işbu haritada icrayı imalât olunacak mahal
lerde arazinin bilcümle arızaları aralarında münasib miktar fa
s ı la bırakılarak bir takım huturu münhaniye ile gösteri lecek ve 
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bataklıklarda suların feyezanı zamanında ve evkatı adiyede 
derecei irtifaı işaret olunacak ve hafir ve küşad olunacak cet
vellerin istikameti ile ameliyatın mevakii surh ile irae edilecektir. 

Saniyen küşad olunacak cetvellerin ve yapılacak sedlerin 
tul itibarile lâakal beş binde bir ve irtifa itibarile beş yüzde 
bir mikyasında olmak ve cetvel ve sedler ve derecei irtifaı 
sathı deryaya nisbetle tayin kılınmak üzere bir kıt 'a maktat 
tulânisi. 

Salisen bilcümle cetvel ve sedlerin lâakal iki yüzde bir 
mikyasında maktaı arzanilerile yine bu mikyasta müfredat ima
lâtını mübeyyin harita 

Rabian - Suların ahvali hazırasına ve yapılacak imalâtın 
icrasından dolayı bilhesap melhuz olan favaid ve muhassenata 
dair malûmatı havi lâyiha ile kâffei imalâtı mutasavverenin me-
sahai iptidaiye ve masarifi muhammenesini mübeyyin harita ve 
keşifnamesi. 

Madde 3 — Bataklıklarda açılacak cetvel ve su yol'arının 
cesameti feyezanı miyahta suların tathir edilecek mahallerde 
ve arazii mütecavireye sirayet etmiyerek cereyan edebilecek 
surette tertib ve tayin olunacaktır. Mezkûr cetvellerin şivleri 
dahi yağmurun tesirinden veya suların cereyanından dolayı b o -
zulmıyacak surette tesviye kılınacaktır. Adi topraklarda şiv-
Ierin kaidesile irtifaı bir derecede olacak ve kayalık mahallerde 
bunların meyilleri irtifaına nisbetle onda bir derece olabilecek
tir. Toprağın yıkılıp çökmesi melhuz olan mahaller münasib 
surette taşlar ferşile veyahut taştan destek duvarları inşasile 
tahkim ve muhafaza olunacaktır. 

Madde 4 — Müteahhideyn lüzumu tahakkuk eylediği halde 
tathir olunacak araziyi feyezanı miyahtan muhafaza etmek için 
cetveller ve akar sular boyunca ve Y a n y a gölü sahilinde mez
kûr gölün mahrecinde ve ıska cetvellerinin işbu gölde olan 
mebdelerinde sedler inşa edecektir . Suların feyezanında sathı 
miyahta yükselmesi ve setlerin suların tesirinden zedelenmesi 
mahzurlarının def ve izalesi zımnında setler ile cetvellerin sa 
hili beyninde mesafei kâfiye bırakılacaktır. Lüzumu takdirinde 
işbu setler kazıklar rekzi veya eşcar garsı ile muhafaza oluna
caktır . Salifüzzikir setlerin sathı ulyası topraklar basılıp 
yerleştikten sonra feyezanı miyahta suların vasıl olacağı 
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derecei irtifadan lâakal elli santimetre kadar mürtefi bulunacak 
surette yapılacaktır. Bunların sathı ulyasının arzı iki metreden 
dun olmıyacaktır. Fakat bu derece arzı olan setler zürraın 
mürur ve uburuna hizmet edebileceği halde dört metreye iblâğ 
edilecektir. İşbu setlerin satıh meyillerinin kaideleri ile irtifaları 
iki ile üç nisbetinde bulunacak ve suların tesirile bozulması 
muhtemel olan mahallerinde çemen ekilerek veya taş ferşedi-
lerek veyahut çalı çırpı vazolunarak muhafaza edilecekiır. 

Madde 5 — Müteahhideyn cetveller ve su yolları ve hendek
ler inşa ve küşad ederek rakid sularm cereyanını temin ede
cektir. Ameliyatı türabiyeye mahsus toprak alınması için hen
dekler ve çukurlar küşadına lüzum görüldüğü halde bu misillû 
hendek vu çukurlar tathir ve tanzifi mümkün olan mahallerde 
açılacaktır. Mecralar ve su yolları ve hendekler vasıtasile sularını 
akıtmak mümkün olmıyan çukur mahalleri bentler inşasile tan-
zif ve tathir olunarak civar arazi ile emlâk muhafaza edile
cektir. 

Madde 6 — Müteahhideyn suların cereyanı için yapılacak 
cetveller ve setlere müsadif olan yollann kemakân ibkasına 
mecbur olacaklar ve ameliyatı tathiriyenin icrasından dolayı 
mürur ve uburu ahali munkati olmamak üzere iktiza eden ma
hallere muvakkat yollar ve köprüler inşa eyliyeceği gibi tathir 
ve tanzif olunacak arazi mahsulâtının teshili nakliyatı için mik
tarı kâfi yollar ve köprüler ve geçidler inşa ve tesis edilecektir. 
Cetvellerin bir adi tarik üzerinden köprü ile geçirilmesi lâzım-
geldiği halde inşa olunacak köprü gözünün vüsati ahvali mev-
kiiyeye göre ashabı imtiyazın teklifi üzerine Devletçe tayin 
olunacak ve yolların ehemmiyetine göre üç metrodan on met
roya kadar olabilecektir. Kemerli su yollarının sathından itiba
ren kemerin ortasına kadar irtifaı lâakal beş metro ve demirden 
veya ağaçtan ufkî kirişler ile yapılmış su yollarının kirişlerin 
altından itibaren irtifaı lâakal dört metro otuz santimetro ola
caktır. Cetvellerin bir adî yol altından geçmesi iktiza ettiği 
halde o tarikin altına yapılacak köprünün korkuluklarının ara
sındaki arzı ahvali mevkıiyeye göre tayin olunacak ve tarikin 
ehemmiyetine göre üç metrodan on metroya kadar olabile
cektir. Eskiden mevcud olan yolların mevkilerile maktalarını 
tahvil veyahut tadil etmek lâzımgelirse tebdil ve tahvil oluna-
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cak kısımların iniş ve yokuşlarının meyli behemehal turuku 
mevcudeniu iniş ve yokuşlarının meyli sabıkının nihayet dere
cesini tecavüz etmiyecektir. 

Madde 7 — Müteahhideyn bataklıklar ameliyatile cereyanına 
halel gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi 
masarifine olarak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak 
ve imalâtın tesadüf edeceği nehir ve çaylar ve cetveller ve 
yapılacak köprülerin kavaidi fenne tatbikan medahil ve m'eha-
ricı müteahhideynin teklifi üzerine' Nafıa Nezareti tarafından 
tayin olunacaktır. 

Madde 8 — Müteahhideyn icra olunacak ameliyatta âlâ 
cinsten edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve ede
vatın gayet metin ve müstahkem olması için bilcümle kavaidi 
fenniyeye tatbiki hareket edecektir. Akar sular umuma mah
sus yollar ile hususî tarikler üzerine inşa olunacak küçük ve 
büyük köprüler ile su yolları ve tünel ve su mecraları şivlerin-
de yapılacak destek ve kapaklar ve sağir cetveller misillû 
kâffei inşaatı sınaiye su kirecile gayet muhkem surette kârgir 
olarak inşa olunacaktır. Şu kadarki geçit ve köprü ve döşe-
melerile kapaklarının müteharrik olan aksamında istimal olu
nabilecektir. 

Madde 9 — Müteahhideyn takdim edeceği haritai umumi
yeye cetvel ve setler ve destek kapaklarile büyük ve küçük 
köprüler ile su yollarının ve sathı zemin geçitlerinin ve imalâtı 
sairenin eşkâl ve hey'atını mübeyyin ve meşruh bir cetvel 
raptedecektir. İmalâtı sınaiyenin haritaları yüzde bir mikyasın
d a tanzim olunacaktır. 

Madde 10 — Müteahhideyn ameliyata mübaşeret etmezden 
evvel masarifi kendilerine aid olmak üzere feyezanı miyahta 
şu basması muhtemel olan yerlerde vakî araziyi fahdid ettire
cektir. İşbu tahdidi arazi hükümeti mahalliye tarafından tayin 
olunacak bir komisvonun tahtı nezaretinde ve alâkadarân veya 
vekilleri muvacehesi,ide icra olunacak ve tahdidi arazi harita-
sile mazbatasının musaddak suretleri imalâtın kat'î haritalarının 
hini takdiminde Nafıa Nezaretine teslim edilecektir. 

Madde 11 — Ameliyat haritaları tasdik olunduktan ve 
ameliyata muktazi arazi üzerine vaz'ı alâim ile tayin ve tahdid 
kılındıktan sonra mukavelenamenin beşinci maddesinde göste-
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rildiği veçhile imalât ve müteferriatına muktazi arazinin muba
yaası ve teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır. İşbu ara
ziden üzerinde ebniye olmıyan mahallerin haritası beş binde 
bir mikyasında ve üzerinde ebniye olan veyahut bağ ve bahçe 
olan .mahallerin haritası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 12 — Ameliyat kamilen hitampezir olduktan sonra 
müteahhideyn masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere imti
yazı dairesinde vaki arazi ve müteferriatını alâkadaran olan 
arazi sahihleri hazır oldukları halde tahdid ve kadastro usulüne 
tevfikan haritasını tersim ve vaz'ı alâim edecek ve bundan 
başka yapılmış köprü ve imalâtı sınaiyei sairenin mufassal ve 
meşruh defter ve haritasını Hükümet memurlarının tahtı neza
retinde olarak bittanzim bunların ve hini tahdidde tutulacak 
prose verballerin birer sureti musaddakasını Nafıa Nezare
tine takdim eyliyecektir. İşbu tahdidi araziden sonra mubayaa 
edilecek arazi iştira olundukça ol veçhile tahdid edilerek mez
kûr haritada ve prose verballerde işaret kılınacağı gibi 
mariilbeyan defterin tanziminden sonra yapılacak imalâtı 
sınaiye dahi Nafıa Nezaretindeki deftere kayid ve ilâve edile
cektir. 

İKİNCİ FASIL 

İmalâtın hüsnü halde muhafazası beyanındadır 

Madde 13 — Müteahhideyn tathir edecekleri arazinin tekrar 
bataklık haline rücuunu men ve arazinin matlûb veçhile zer 
edilmesi için imalâtı ve alât ve edevatı sabite ve mıiteharrike-
sini daima hüsnü halde ve emniyet bahşolacak bir surette 
bulundurmağa ve arazin|n zer ye idaresinin tatilini ve kaza 
vukuunu icab ettirir bilcümle esbabdan muhafaza etmeğe itina 
edecektir. 

Müteahhideyn tarafından işbu taahhiidatın ifasında teahhur 
ve müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve niza
mı veçhile ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur 
edipte icabını icra etmediği surette masarifi müteahhidlere aid 
olmak üzere imalât ve arazinin hüsnü hale vazı için canibi 
Hükümetten idaresine vaziyed olunarak tamiratı lâ/ime icra ve 
bu uğurda vukubulacak masarif arazinin hasılatından istifa 
olunacak ve kifayet etmezse müteahhidlere ikmal ettirilecektir. 
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Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

imtiyazın feshinde olunacak muamelâta dairdir 

Madde 14 — Müteahhideyn mukavelenamenin on ikinci 
maddesinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden 
sakıt olduğu halde olvakte kadar icra edilen imalât ve 
cem ve tedarik olunan edevat ve levazımata ve mubayaa 
olunan araziye bedel tayin olunarak müzayedeye konulacak 
ve zuhur edecek talihlerden kimin üzerinde takarrür eder ise 
onun marifetile hukukundan sakıt olan müteahhidlerin teahhü-
datı vakıası ifa edilecektir. 

Bilmüzayede takarrür edecek bedelden müzayede masarifi 
tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt olan müteahhit
lere ita kılınacaktır. Birinci müzayededen bir netice hasıl olma
dığı halde evvelce takdir olunan bedelden münasib miktar 
tenzil olunarak altı ay müddet sonra ikinci defa bir müzayede 
daha icra edilecek ve bu dahi neticesiz kalır ise müzayedeye 
mevzu şeyler hukukundan sakıt olan müteahhidlere hiç bir 
bedel tediye olunmaksızın Devletin malı olacak ve kefalet 
akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı Devletten zabt-
olunacaktır. 

/ irade tarihi: 18 safer sene 1303 14 teşrinisani sene 1301 

Jfc: 9 2 — Vergi Emaneti Tevzi Kalemi ketebei mu-
vakkatesinin tekaüd sandığına mütedair 1 8 şevval 

1 3 0 2 tarihli talimatın iki ve dördüncü 
maddei muaddelelcri 

Madde 2 — Sandığın heyeti idaresi dairei emanet zabitan 
aklâmından bir müdür ile birinci sınıf mukayyid ve muharrirle
rin mütehayizanmdan üç azadan ve bir kâtibden ibarettir. 

Madde 4 — Sandık heyetinin müdür ve âzası fahrî olup 
yalnız sandık eminliği vazifesini ifa edecek olan emanet vez
nedarına ve sandık kâtibine şehrî yüz ellişer kuruş ücret 
verilecektir. 

[irade târihi 25 Safer 303, 21 teşrinisani 1301] 
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Ks: 9 3 — Merakibi sagireden alınacak rüsumu 
şehri ile verilecek tezakire dair talimattır 

4 kânunuevvel 1501 

Birinci bend — Tevsii Ticareti Bahriye Nizamnamesi tarifei 
matbuasında muharrer olduğu üzere beş tonilâtodan aşağı olan 
kayıkların beher seferinde maktuan beş kuruş resim alınarak 
mürur tezkeresi ita ve limanlar dahilinde işliyen gemilerden 
bir tonaya kadar beş ve iki buçuk tonay? kadar on ve daha 
büyüğünden on beş kuruş resmi şehrî alınıp tezkereleri olveç-
hile tanzim ve imlâ edilecektir. 

İkinci bend — Gerek rüsumu şehrî itasından ve gerek 
mürur tezkeresi ahzinden hiç bir ferdin istisnası caiz değildir, 
tstisnaiyet bahsinde resim alındığı yahut tezkere verildiği 
duyulur ve kayden mevkii sübuta isal edilir ise mütecasirleri 
birinci defada rüsumu mektumenin tazminile ikinci defasında 
bir aylığın ceza olarak tevkifile tedip ve üçüncü defasında 
Dersaedete götürülüp Ceza Kanunname! hümayununa tevfikan 
cezası tertib olunacaktır. 

Üçüncü bend — Birinci bendde tayin kılındığı veçhile 
alınacak rüsumaü şehriye için itası mukarrer olan tezakir 
matbu ve koçanlı olacağından ve her bir limanda bulunacak 
merakibi mütenevvianın numara ve tertibi üzerine kayıkların 
bir nüshası liman rüesası nezdinde ve birer nüshası da 
merkezler ile Derseadet liman muhasebesinde bulunmak 
üzere üç kıt 'a mükemmel defterleri bulunacağından kayık
ların koçanlarına kayıkların sıra numaralarile tezkerelerin 
hangi limanlardan verilmiş olduğu işaret olunacak ve birden 
on tonoya kadar cesameti olan merakibi sagire reislerinde bu
lunan mürur tezkerelerinin tebdili ile yerlerine rüsumu şehriye 
tezkeresi verilmek lâzım geleceği cihetle bu tezkereler alındık
ç a verilecek şehrî tezkerelerin hanei mahsusaları zirine alı
nan mürur tezkerelerinin hangi tarihte hangi limandan verilmiş 
olduğu ve teselsülü tabii olan evrak numarasile tezakirin atik 
numaraları terkim ve numarası olmıyan kayıklar için dahi tezkere 
ita edecek liman reisleri kendi defterlerinin nihayet numarasını 
vaz ile bu numaranın türkçe ve fırenkçe olarak tezkere verilen 
kayığın baş tarafı ile kıç tarafında birer mahalle sebt ve tan
zim edilecektir. 
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Dördüncü bend — Verilen tezkerelerin üzerine her ne 
muamele yürütülür ise kaçanı üzerine o muamelenin aynile 
kaydedilmesi kavaidi hesabiye netayicinden olmasına mebni 
kayık rüesasından alman eski tezkereler müceddeden verilen 
yeni tezkerelerin koçanlarına rabt ile Derseadet Liman Muha-
sebesiace tatbik edilmek için her ay gayesinde mukannen olan 
muhasebe ile beraber Derseadet Liman Riyasetine gönderile
cektir. 

Beşinci bend — Rüsumu şehriye itasile mükellef olan 
merakibi sagire tezayüd eder veyahut tenakus eyler ise eksilen 
veya artan kayıkların numaraları gösterilerek muhasebatı şeh
riye meyanında Derseadet Liman muhasebesine b a jurnal arzı 
malûmat etmek liman rüesasına aid vezaif cümlesindendir. 

Altıncı Bend — Konsolosların rükûbu zatilerine mahsus 
kayıklarla sandallar rüsumu şehriye itasından muaf ve müstes
na iselerde konsoloslara mahsus olup da yolcu ve eşya naklini 
itiyad etmiş olan kayıklarla sandalları reisleri merakibi sagirei 
saire reisleri gibi nizamı dairesinde rüsum itasına mecburdurlar. 
Bu misillû rüesadan cezayı nakdî dahi alınır. 

Yedinci bend — Acentalara mahsus olan kayıkların reis
lerine dahi altıncı bendin ahkâmı dairesinde muamele olunur. 

Sekizinci bend — Tırata ve ığrıp ile balıkçılık edenler say
dı mahi tezkeresile icrayi san'at edeceklerinden bunlar alelûmum 
rüsumu şehriye itasından müstesnadırlar. Fakat senede bir iki 
ay balıkçılık edenler ile balık naklini san'at edinen merakibi 
sagire reisleri rüsumu şehriye itasile mükelleftir. 

Dokuzuncı Bend — Patent a ile icrayı seyrü sefer eden 
kayık reislerinden rüsumu şehriye ita etmek için "ben şehriye 
tezkeresini zayi ettim „ diyen olur yani şehriye tezkeresini irae 
etmiyerek geçip gitmek fikrinde olan bulunur ise bu gibi reislerin 
senei maliye iptidasından itibaren resmi şehrî vermeleri iktiza 
edeceğinden bunlardan şuhum güzeşte rüsumu kamilen ahz ve 
istihsal olunacak yani şehri mayısta öyle bir iddia eden olur 
ise andan mart t nisan, mayıs rüsumu olmak üzere üç aylık 
birden alınacaktır, Eğe r nisanda yahut haziran veya şühuru 
sairede ise o halde marttan itibaren kaç ay geçmiş ise o kadar 
ay için rüsumu şehrî ahz olunmak ve bu resmi ita, eden reis 
hangi limana mensub ise o limanın liman reisi ile bilmuhabere 
tahsil edilen rüsumun fazlası var ise iade edilmek lâzımgelir. 
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Jfc: 9 i — Doksan dokuz sonesi n ihayet ine k a d a r 
t e r a k ü m eden duyunu ınuleferrikai Hazinenin 
a y r ı c a tesviyes i iktiza eden kısmından m a a d a 

a k s a m ı sa ire i nıalûınesının tesviyes i h a k k ı n d a 
l a n / i m olunup mer' iyet i a h k â m ı n a irade i 

senieyi hazret i Pad i şah ı şerefmütea l l ik 
buyurıılmıış o lan Tasfiyei Düyun 

K a r a r n a m e s i n i n su veri 
i cra iyes ine d a i r 

ta l imatt ır 

Madde 1 — Tasfiyei düyun kararnamesi mucibince tab ve 
tehıye olunan tahvilâtın Hazinei Cehle dairesinde tahsis olunan 
mahalde ve komisyonu mahsusunda tayın kılınacak memurlar 
muvacehesinde nezaret ve komisyonca intihab olunacak iki 
azaya mahsus mühürler ile tahtım olunduktan sonra bunlardan 
beher gün tehıye olunan miktarının kıvmetı umumiye ve aded 
vc numarasını mübeyyin komisyonca pusulası yapılarak vaııclat 
idarei umumiyestne kayid ile Hazine Cclile veznedar başılığına 
teslim edilecek ve bervechi muharrer tahvilâtın teslimini mü
beyyin idarei merkumeden kaıdtı cariyesi veçhı ı makbuzu 
yazılarak komisyona ita olunacak w bu makbuzlu- Tesci l Şu
besine badelkayıd demir kasa d u ununda ve komi .yonun r c / a -
retı altında hıfz kılınacaktır. 

Madde l — Birinci maddede beyan olunduğu üzeı e teslim 

olunan tahvilât Varidat İdarei Umumıyesıle Hazine veznesınce 

tutulmakta olan yevmıyeı umumiyeye geçirılmevip gerek irad 

ve gerek sarfiyat için tasfiyei düyun tahviline mahsus idarei 

mezkûre ile karşılıklı tutulacak kasa defterine kayid ve imlâ 

olunacaktır. 

Madde 3 — Tasfiyei Düyun Kararnamesinde muayyen olan 
masarıfat muhassasatı havalâttan Derseadette her kimin yedinde 
ne miktar suret ve sergi ve kupon var ise sahib ve hâmilleri 
tarafından aid olduğu dairelere müracaat olunarak kaydile 
tatbik ve doksan beş senesi nihayetine değin müddete aid 
bulunanların kararnamei mahsusları mucibince ıcabeden fark-
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lan bittenzil küsurunu ve doksan altı senesinden beri müddete 
aid olanların havi oldukları mebaliğın lüzumu tesviyesi tasdik 
ve henüz suret ve sergiye raptedilmemiş bulunanlar olduğu 
halde anlar dahi bir yandan suret ve sergiye rapt ve tensik 
ettirildikten sonra komisyonu mahsusuna müracaat edilecektir. 

Madde 4 — Dairelerince tasdik olunan senedatın tarih ve 
numaraları ve havi olduğu mebaliğm miktarı komisyondan 
verilecek matbu varakalara hâmilleri tarafından daire daire 
derç edilip senedatı mezkûre bu varakalarla Tetkiki Düyun Şu
besine teslim kılınacak ve mukabilinde her varakanın havi 
olduğu akçelerin miktarını mübeyyin hâmilleri yedine şube 
mührile memhur ve numunesi veçhile koçandan maktu muvak
kat bir ilmühaber verilecek ve hâmiller tarafından bir varakaya 
iki daire senedatı ithal olunmıyacak ve her daire için başka 
başka varaka tanzim kılınacaktır. 

Madde 5 — Sergi ve suret ve kuponların raptile hâmilleri 
tarafından daire daire tanzim ve ita kılınan varakaların Tet 
kiki Düyun şubesince te t ki kat ve tatbikatı icra olunduktan son
ra bunların meyanında tekaüd sandığı aidatı ve adliyece mahcuz 
akçeler var ise anlar ve her kalemin ahad hanesindeki küsurat 
mezkûr varakaların sütunu mahsuslarına ve kusuru yani asha
bına aid bulunan miktarı dahi kezalik sütunu mahsusuna şu
bece terkim ve mezkûr varakaların zirleri şubei mezkûreye 
mahsus mühür ile tahtim olunarak senedatı mezkûre varakala-
rile beraber lieclittasdik komisyona ita kılınacaktır. 

Madde 6 — Mezkûr varakalar komisyonca tetkik ve mer-
butatile tatbik olunduktan sonra tasfiyei düyun tahvilâtı itasını 
mübeyyin zeyl terkim ve komisyona mahsus mühür ile tahtim 
ve tarafı riyasetten dahi imza olunarak makamı Nezarete ita 
edilecek ve (mucibince) işareti keşide ve komisyona iade olun
dukta çeki yazdırılmak üzere takımile tescili defteri kebir şube
sine verilecektir. 

Madde 7 -— Maddei sabıkada gösterildiği veçhile merbu-
tatile beraber tescili defteri kebir şubesine verilecek varakalar 
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mucibince şubei mezkûre marifetile çeki yazıldıktan sonra işbu 

varakaların havi olduğu mebaliğin miktarı badehu daire itiba

rile defteri kebire geçmek üzere evvelâ jurnala kayid ve imlâ 

kılınacaktır. 

Bu suretle yazılacak çeklerin komisyonca varakalarile bit-
tatbik temhirile suret ve sergi ve kuponlar zımbalanarak iptal 
ve bu varakalara dahi verilen çekin tarih ve numarasr işaret 
edilecektir. V e işbu çekler varidat idarei umumiyesince vezneye 
karşı tutulacak kasa defterine kaydettirilmek ve havi olduğu 
tahvilât vezneden alınmak üzere çek koçanları temhir ettirilip 
ve evvelce verilmiş olan muvakkat ilmühaber geri alınıp 
sahibine verilecektir. 

Madde 8 — Maddei sabıkada muharrer varakaların şamil 
olduğu mebaliğ meyanında Tekaüd Sandığı aidatı ve adliye 
tevkifatı bulunduğu takdirde işbu aidat ve tevkifatın miktarı 
dahi hâmiline ita olunan çeklerde mahalli mahsusuna başkaca 
terkim olunacak ve mezkûr aidat ve tevkifat mukabilinde 
itası lâzımgelen tasfiye tahvilâtı her akşam Tescil Şubesi İdare
sinden biri huzurunda Varidat İdarei Umumiyesile veznece 
tutulan kasa defteri bilmukabele temhir ile çeklerin istirdadı 
sırada komisyonun cüzdanına yazılıp veznede emaneten hıfz 
ve tevkif edilecektir. 

Madde 9 — Ashabı matlûb komisyon tarafından memhur 
ve Varidat İdarei Umumiyesince kaydolunduğu musaddak çek
lerle vezneye müracaat eyledikte canibi vezneden mezkûr 
çeklerin zirine yirmi paralık pul yapıştırılarak ve sahibine tem
hir ettirilerek ahz ve hıfz ile mukabilinde kararnamei mahsusu 
hükmüne tatbikan miktar ve envai çekte münderiç bulunan 
tasfiyei düyun tahvili ita olunacak ve mezkûr çekler mucibince 
beher gün ne miktar tahvil itasile tediyat vukubulmuş ise 
berveçhi muharrer ita olunan tahvilin kıymeti umumiyesini ve 
aded ve envaını mübeyyin her akşam komisyonun tahtı tasdikın-
da vukuat yevmiye cetveli tanzim olunup makamı Nezarete 
takdim olunduktan ve tarafı Nezaretten görüldükten sonra tescili 
defteri kebir şubesince kayidlerile bittatbik bedeli verilmiş 
çeklerle beraber hıfz edilecektir. 
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Madde 10 — Komisyondan hâmilleri yedlerıne verilen 
çekler mucibince devair hesabına olarak servezzam hazine 
tarafından ita kılınan tasfiye tahvilâtının tescili defteri kebir 
şubesinden oeher ay daire daire ve doksan üç senesi gayesine 
kadar topant ve doksan dört senesinden doksan dokuz sene
sine değin sene sene gösterilerek birer cetveli tanzim ve zeyli 
tasdik ve zımbalı olarak mahfuz bulunan suret ve sergi kupon
ları varakalarile maan raptolunarak o dairenin sergi memuru 
marifeti ve komisyon veşatati ile masarifatı idarei umumiyesine 
bilirsal seneleri tahsisat sergisinden tenzil ettirilerek alelûsul 
varidat idarei umumiyesi marifetile makbuzu yazdırılıp zikroiu
nan suret ve sergi ve kuponlar memuru mumaileyhe iade 
olunacak ve mezkûr makbuz bilahz komisyonda hıfzedılecektir. 

Madde 11 — Hazinei celile veznesince matlûbatı miriyeye 
mukabil ahzolunan tahvilât alelûsul varidat idaresince makbuzu 
yazılarak muamelei kaydiyesi ifa ve bittembir sahibine itasın
dan sonra alınan tahviller hemen zımbalanarak veznede hıfzedi-
dilecek ve berveçhi muharrer zımbalanan ve devair ve vilâyat-
tan zımbalı olarak bilvürud teslim kılınan tahvilâtın cins ve mik
tarını mübeyyin makamı Nezarete her gün bir jurnal takdim 
olunup görüldükten sonra komisyona ve komisyonca lieclil-
kayid tescili defteri kebir şubesine verilecektir. 

Madde 12 — Devair veznelerince matlûbata mukabil ahzo

lunan tahvilât zımbalanarak ırsalât makamında hazineye gönde

rilecektir. 

Madde 13 — Veznede zımbalı olarak mahfuz bulunan tah
vilât jurnallar mucibince aydan aya komisyon marifetile vezne
den ahz ve kıymeti umumiyesile enva ve adedini irae eder balâsı 
defterli mazbatası tanzim kılınacak ve işbu mazbata makamı 
Nezarete takdim edilip hazinece masraf kaydi muamelesi icra 
ettirilecek ve komisyon vasıtasıle hark ve iptal olunacaktır. 

Madde 14 — Doksan dokuz senesi gayetine kadar taşra-
larca tediyesi lâzımgelen düyunun usul ve nizamına tevfikan 
tetkjkatı muktaziye bilicra mıktarile akçenin cinsini ve hangi 
seneler düyunundan bulunduğunu mübtyyin numunesine tevfi
kan bir cetveli tanzim ve bu cetvelde her daireye aid bulunan 
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düyun kısım kısım ve Tekaüd Sandığı aidati da esamisi hizaların
da kalem kalem irae ve terkim olunup bunların zeyileri kaza 
ve liva ve vilâyet idare meclislerinden bitteselsül ba mazbata 
tasdik ve beher cetvele sıra numarası vaz ve tenmik olunarak 
doğruca Maliye Nezareti Celılesine irsal kılınacaktır. 

Madde 15 — Maddei sabıkada beyan olunduğu üzere ka
zalardan livalara ve livalardan vilâyete gelecek deyin cetvelleri 
yekdiğerinin vüruduna talikan tehir olunmayıp merkezi vilâyete 
geldikçe bir yandan badettasdik canibi Hazineye irsal kılına
caktır. 

Madde 16 — Beşinci ve altıncı maddelerde beyan olunduğu 
üzere Tetkiki Düyun şubesince tetkik ve komisyonca tasdik 
olunan ve makamı Nezaretten mucıbincesi keşide kılınan deyin 
cetvellerinin tescili defteri kebir şubesince muamelei kaydiye
si icra ve küsurat bedelâtı sfibı şeyler ihraç olunduktan ve 
merkez muamelesi gibi tekaüd sandığı aidatı tefrik edildikten 
sonra komisyonca zeyli tasdik ve temhir olunarak ve bu cet
vellerin dahi çeki vazdırılarak yedinci maddede beyan olunduğu 
veçhile varidat idarei umumiyesıne kaydettirilip zikrolunan çe
kin şamil olduğu miktar tasfiye tahvilâtından buraca aidati 
mezkûre tevkif olunarak kusuru azadan birinin huzurunda bit-
tadad miktar ve envaını mübeyyin puslasınin leffıle denk bağ
lattırılarak ve üzerleri komisyon mührile temhir olunarak postahane 
marifetile mahalline irsal edilmek üzere Maliye Evrak Müdür
lüğüne teslim edilmekle beraber alınacak postahane ilmühaberi 
tahvilâtın irsalini mübeyyin komisyonca makamı nezaretten 
yazdırılan tahrirata lef ile mahalline irsal kılınacaktır. 

Madde 17 — Hazinei Celileden posta vasıtasile vilâyata 
gönderilecek tahvilât denklerine vilâyat merkezlerine vusulünü 
müteakib Maliye Nezareti Celılesine ba telgraf iş'arı keyfiyet 
olunmakla beraber mezkûr denklerin mühürleri ve bağları mec
lisi idare heyeti huzurunda muayene ile küşad ve derununda 
bulunan tahvilât tadad olunup derhal sandığa teslim kılınacak 
ve kabzı emrolunan mebalig hesabına irad kaydedilecektir. V e 
tahvilâtı mezkûrenin kıymeti umumiyesini ve nevi ve adedini 

TBMM KÜTÜPHANESİ



382 

mübeyyin senedi tanzim ve Defterdarı vilâyet tarafından tem
hir ve tahtim olunup hemen ba mazbata Hazinei Celileye irsal 
kılınacaktır. 

Madde 18 — Maddei sabıkada beyan olunan mazbata ve 
senedin vürudunda kaydile tatbik ve komisyonca mazbatası 
tanzim olunarak Defterdarı vilâyete zimmet kaydedilmek ve 
onuncu madde mucibince veznei umumice irad ve masrafı icra 
kılınmak üzere masarifat idarei umumiyesine gönderilecektir. 

Madde 19 — On yedinci maddede muharrer tahvilât liva
lardan gelen deyin cetvelleri mucibince muhasebecilerine zim
met kayid ile livalara irsal kılınacak ve her şahıs matlûbunu 
bizzat veya bilvekâle gelip merkezi livadan alacaktır. V e kaza
lara müteallik vukubulan tediyatın kayıdleri kapatılmak üzere 
kazalara bildirilecektir. 

Madde 20 — Tasfiyei düyun tahvilinin ashabı matlûba hini 
itasında yedinden iki kıt 'a sened alınıp bunun bir kıt 'ası evvelki 
gibi adi makbuz senedi olarak kaidei cariyesi veçhile muamele 
edilecek ve diğeri de matlûbuna mukabil mal sandığından veri 
len tahvilin kıymeti umumiyesini ve aded ve nevini mübeyyin 
olup bunlarda tahvil tediyat cetvelile başkaca hazineye irsal ve 
isra kılınacak ve muamelâtı hazineye mahsus olan işbu iki nevi 
makbuz senedi kanun mucibince resmi damgaya tâbi 
olmıyacaktır. 

Madde 21 — Maddei sabıkada beyan olunan tahvilât te
diye cetvellerinin senedatile maan vürudunda komisyona havale 
olunarak oraca buradan gönderilen tahvilât kayidleri ile bittat-
bik hıfzedilecektir. 

Madde 22 — Taşra mal sandıklarınca ashabı zimemden 
alınacak tahvilât derhal zımbalanarak her ay kazadan livaya 
ve livadan da vilâyete irsal ve oradanda sair irsalât hakkında 
mevzu olan usul ve kaidesine tevfikan hazineye isbal ve bun
ların havi olduğu mebaliğ varidat cetvellerinin irsalât hanesine 
ithal kılınacak ve işbu zımbalı tahvilâtın hangi tarih ve numa-
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ralı tahrirat ve ne vasıta ile gönderildiği cetvellerin mülâhazat 
hanelerine işaret olunacaktır. 

Madde 23 — Gerek matlûbata mahsuben ita ve gerek zi-
memata mukabil ahz ve istifa olunan tasfivei düyun tahvilâtı 
defatiri mahalliyede bittabi hükmü kalmıyan kaime sütunlarına 
yazılacaktır. V e kararnamenin altıncı maddesinin fıkrai ahiresi 
medlulüne göre medyunun zimmetinden fazla teslim edeceği 
tahvilâtın kesri varidatı gayri mukarrere itibarile müteferrika 
meyanına ithal kılınacaktır. 

Madde 24 — Tasfiyei düyun tahvili doksan dokuz senesi 
gayesine kadar olan düyuna ita ve matlûba kabul olunacağı 
cihetle senei merkumeden sonraki müddet muamelâtına tecavüz 
ettirilir ise emvali miriyeyi zimmetine geçirmiş itibarile failleri 
hakkında mücazatı kanuniye icra edilecektir. 

Madde 25 — Devairi merkeziye ve vilâyattan tasfiyei dü
yuna aid hususattan dolayı istifsarı muamelyi mutazammın bil-
vürud komisyona havale buyurulan evrakın mündericatı bilmü-
zakere neticei kararı mutazammın zeyil terkimi ve ledelhace 
mazbata tanzimi ile makamı nezarete takdim ve canibi neza
retten vukubulacak tensib ve tasvib dairesinde icabatı icra 
ve tetmim olunacaktır. 

Madde 26 — " Tetkiki düyun „ ve "Tescil i Defteri K e b i r , 
muamelâtı için nezaretin tensibile azayı mevcudeden tayin 
kılınacak birer zatın tahtı idaresinde ve komisyonun nezareti 
mütemadiyesi altında olmak üzere biri " Tetkiki düyun „ ve 
diğeri " Tescili Defteri Kebir „ namlarile iki şube teşkil oluna
cak ve bu şubelerin umuru tahririyesi için muvazzafan müs
tahdem bulunan ketebei aklâmdan derecei kifayede kâtibler 
tayin kılınacaktır. 

Madde 27 — Şubelerce tutulacak defterlerin ve sair evra
kın şekil ve tertibleri yapılacak numuneler üzerine komisyonca 
tayin olunacaktır. 

Madde 28 — Kararnamei mahsusunda beyan olunduğu 
üzere her üç ayda bir kerre işbu üç ay zarfında ne kadar 
tahvilât çıkarılmış olduğunu ve buna mukabil ne miktar düyu-
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nun muamelei mahsubiyesi icra kılındığını natık komisyonca 
bir cetvel yapılıp neşredilmek üzere makamı nezarete takdim 
olunacak ve sene nihayetinde ilân edilmiş bulunan dört cetvel 
muvazeneı umumiyeye mejfufen zeyl edilmek üzere masarifat 
idarei umumiyesine ita kılınacaktır. 

Madde 29 — Tasfıyei düyuna karşılık gösterilen matlûbatı 
hazineden zimematı şahsiyenin sürati tahsil ve istifası ve am
barlarda mevcud olan zehair ve eşyayı ayniyenin bılmüzayede 
füruhtu hakkında komisyonca tahsilat idaresinden ve Rüsumat 
ve aşar Emanetlerinden alınacak malûmat üzerine mensub oldu
ğu mahallere nezaret vesatatile peyderpey tebligat ve tesriatı 
mutaziye icra ettirilecektir. 

Madde 30 — Poksan dokuz senesi nihayetine kadar veri
len havalâttan şimdiye kadar tediye olunan ve tasfiye tahvilâ-
tile tesviye olunacak olandan maadasının ve bilcümle devairin 
Derseadet tahsisatile maaşatı merkeziye için müretteb havale
lerin gayrı ez irsalât ve tediyat kusuru kararnamesine ve usul 
ve kaidesine tatbikan hazinece tesviye olunacağı cihetle bun
larla kışla ve istıhkâmat ve sair masarifat için vaktıle verilen 
havalât bakiyesinin devairi müteallikasile bilmühabere kayidleri 
terkin olunmak üzere keyfi yatı Maliye Nezareti Celilesine iş 'ar 
olunacaktır. 

Madde 31 — Tasfiyei düyun kararnamesinin dördüncü 
maddesinde tahvilâtı Cedide İçin üç sene müddet tayın olun
ması tahvilâtı raezbureye karşılık olan bakayanın üç sene müd
det imhaline "müsaade manasını mutazammm olmayıp işbu 
üç sene müddet tahvilin kabulü mesağmı tâyinden ibaret ola
rak bu defa tesvıyei deyin etmiyenler bulunduğu halde bu 
makulelerin istifayı zimmetleri için kavanin ve nizamatı seniye
nin tayin eylediği tedabir ve teşebbüsat kemali germi ile icra 
kılınacaktır. V e zikroiunan üç sene müddetin hitamından sonra 
hâmili yedinde kalacak tahvilâtı saire hazine sergileri envaından 
addolunacaktır. 

[İrade tarihi Ürabiülevvel 1301 12 kânunuevvel 13011 
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Jfr: 9 5 — 1 9 ccnıaziyelahir 1 2 9 6 tarihli Usulü Mu-
hakcmatı Ce/.alyc Kanunu Muvakkatinin elli 

birinci maddesine müzeyyel fıkaratı 
kanuniye 

Yedinci ve sekizinci ve dokuzuncu fasıllarda muharrer 
olduğu veçhile müstantikin muvakkat ve gayri muvakkat tevkif 
ve tahliyei sebil emirlerile meni muhakeme kararnameleri ve 
maznunaleyhin tahliyesi hakkında vereceği kararlar anın 
mensub olduğu mahkeme reisinin tasdikile icra olunacaktır. 

Reisi mahkeme muvakkat ve gayri muvakkat tevkif emir
lerini kanun dairesinde tadil edebilir. Tevkif emrinin istirdadı 
hakkında kezalik reisi mahkemeye müracaat olunur. 

Müstantikin men'i muhakeme kararnamesi fikdanii delil ve 
emareye mübteni olupta reisi mahkeme tahkikatı noksan 
görür veya tahkikatı vakıada lüzumu muhakeme için emaratı 
kâfiye olduğunu tahriren beyan eyler ise müstantik meni mu
hakeme kararını geri alıp lüzumu muhakeme kararnamesi ita
s ına mecbur olur. 

Reisi mahkeme noksanını görüpte tasdik etmediği bir 
kararın müstantik tarafından iade ettireceği tetkikatını icra için 
lüzum ve ehemmiyet gördüğü halde işbu elli birinci madde 
hükmüne tevfikan mahkeme âzasından birini sureti muvakka
tede istintaka tayin edebilir. Ancak mahkeme reislerinin istin
tak kararlarmca haiz olacakları hakkı tetkik müddeiumumilerin 
kanunen muayyen olan vazifelerini ihlâl etmez. 

ftrade tarihi: 20 rehiülevvel 1303, 15 kânunuevvel 1301] 

9 6 — 1 2 9 6 senesi martından sonra ümera ve 
y.abitaııı askeriye mütekaidlerile eytamına tahsis 

edilecek nıaaşatın Maliyeden ifası hakkında 
iradei seniye 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatası 
Doksan altı senesi martından sonra ümera ve zabitanı as 

keriyeden ihtüâlatı dahiliye esnasında mecruh olarak tekaüdleri 

T. 1 C. 5 F. 25 
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icab edenlere ve bunlardan ve efradı askeriyeden şehiden vefat 
edenlerin eytam ve eramiline verilecek maaşatın Hazinei Mali
yeden tahsis ve itası lüzumuna dair Makamı Seraskeriden vuku 
bulan iş 'ar üzerine Maliye Nezaretile cereyan eden muhabereyi 
şamil olup 27 ramazan 1301 tarihinde Şûrayı Devlete havale 
buyrulan tezkerei samiye melfufatile beraber Tanzimat Dairesin
de kıraat olundu. 

Nezareti müşarileyha cevabında esnayı muharebede sakat 
ve alil olupta tekaüde kesbi istihkak etmiş olanlarla bunlar
dan vefat edenlerin eramil ve eytamına ve ümera ve zabitanı 
nizamiyeden doksan beş senesi nihayetine kadar emektarlığı 
ve maluliyeti cihetile tekaüde müstahak olanlara tahsis 
olunacak maaşlar ile mülâzıme kadar tekaüdü icra olunan 
küçük zabitan ile neferatı askeriyeye ve bunlardan vefat 
edenlerin eytam ve eramiline verilmesi lâzım gelen maaş
ların idarei askeriyece karşılığı olmadığından Hazinei Mali
yeden tesviyesi mukarrer olmakla ol veçhile ifayi muamele 
olunmakta isede Makamı Seraskerinin tezkeresinde tah
sisi iş 'ar olunan maaşlar mülâzım ve ondan yukarı zabitanı 
askeriye ile aileleri için tahsis kılınacağına ve doksan altı sene
sinden sonra ümera ve zabitanı askeriyeden tekaüde şayan 
olanlar ile bunlardan şehiden vefat edenlerin eytam ve erami
line tahsis kılınacak maaşların dairei askeriye tekaüd ve eytam 
sandıklarınca tesviyesi mukarrer olup bu misillû ümera ve 
zabitanı askeriye ve aileleri maaşlarının olvakittenberi hazi
neden tahsis ve itasına dair bir gûna kayid bulunamadığına 
binaen mezkûr maaşların Hazineden tesviyesi cihetine gidile-
miyeceği gösterilmiş isede bunun üzerine dairei askeriye ile icra 
olunan muhabere cevabında doksan altı senesinden sonra ikmali 
müddeti istihkak ile kıdemen tekaüdleri lâzımgelen erkân ve 
ümera ve zabitan ile bunlardan vefat edenlerin eytam ve 
eramiline askeri tekaüd ve eytam sandıklarından maaş tahsis 
olunur isede mezkûr sandıklar sermayesi ancak işbu maaşatı 
tesviye edebilecek derecede olup muharebatı düveliye ve 
ihtilâlâtı dahiliyede mecruh olarak tekaüdleri icab edenlere 
ve bunlardan efradı askeriyeden şehiden vefat eyliyenlerin 
eytam ve eramiline tahsis edilecek maaşatın tesviyesine mez
kûr sandıkların sermayesi müsaid olmadığından bu misillû 
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maaşatm hazinei maliyeden tahsisi lâzım geleceği beyan olun
muş ve salifüzzikr sandıkların irad ve masrafı muvazene olun
dukta şehrî yetmiş sekiz bin beş yüz üç kuruş açığı bulun
duğu gönderilen muvazene puslası mefadmdan anlaşılmış 
olmasına ve devlet ve vatan uğrunda ifayı vazifei cansiparî 
eden zabitan ve efradı askeriye eytam ve eramilinin duçarı 
zaruret ve perişanî olmaları mugayiri rizayı âli bulunmasına 
nazaran bunların hakkı kanunilerinin itasile terfihleri hususunun 
böyle şehrî yetmiş seksen bin kuruş açığı olan bir sandığa 
tahmili caiz olamıyacağından ümera ve zabitan ve efradı aske
riyeden muharebatı düveliye ve ihtilâlât dahiliyede mecruh 
olanlar ile bunlardan vefat edenlerin eytam ve eramiline ber-
mucibi kanun tahsis olunacak maaşatm Hazinei Maliyeden tes
viye ve ifası iktizayı halden görünmekle olveçhile Nezareti 
müşarileyhaya tebligat icrası ve Makamı Askeriye malûmat itası 
tezekkür kılındı olbabda emrve ferman hazreti menlehülemrindir. 

[İrade tarihi: 21 rebiülevvel 1303, 16 kânunuevvel 1301] 

.Yi: 97 — Esham faizilc mııkataat bedelAtmın nısfa 
tenzili hakkıdda iradei seniye 

Şûrayı Devlet mazbatası 

Maliye Nezaretinin meclisi acizanemizde mütalea olunan tez
keresi mealinden müsteban olduğu üzere adi ve imtiyazlı esham 
faizlerile timarat ve mukataat ve zeamat bedelâtının senevî 
yirmi bir tekasit üzerine müretteb olmak cihetile ahvali hazırai 
Hazineden dolayı tevziatın sureti mütesaviye ve muttarıdada 
tesviyesine imkân bulunamamasından naşi ,senei atiye martın
dan itibaren mebhusüanha olan eshamı adiye ve mukataatı 
saire faiz ve bedelâtının eshamı cedide ve mübeddile misillû 
senevî dört taksit ile tesviye olunmak üzere muamelei lâzime-
nin icrası dermeyan olunmasile icabı müzakere olundu. Varestei 
arz ve beyan olduğu veçhile Derseadet ahalisinden bir kısmının 
ve hususile acezei nisvanın medarı maişeti esham bedeiâttna 
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munhasır olmak cihetile vakt ve zamanile ve bir sureti mütesaviye 
ile tesviyesi esbabının istihsali için şimdiye kadar sarfı mesai 
olunmuş isede bunların umumu için Hazinei Celilenin itasına 
mecbur olduğu akçenin senevisi üç yüz dokuz bin bukadar ve 
bunun Derseadetçe verilen kışımı takriben iki yüz kırk bin şu 
kadar lira raddesinde olmasına göre müzayekai hazırai Hazine 
arasında bu miktar akçenin itasındaki müşkülât ashabının şikâ-
yat ve müracaatı mütevaliyesine badi olmakta idiğü cihetle bir 
taraftan Hazinei Celile bu yüzden vukua gelen müracaat ve teha
cüm cihetile müşkülât içinde ve sehminin taksitini alamamak 
cihetile sarraflara müracaatle kırdırmağa mecbur bulunanlar 
dahi istihkakının ancak rub'unu alabilmekte idiğüne ve eshamın 
piyasadaki fıati itibarile Hazinei Devlet yüzde kırk raddesinde 
faiz ita etmekte bulunduğuna nazaran tediyatın temini şartile 
işbu esham bedelâtının bir haddi itidale tahvili halinde hem Ha
zinei Devlet istifade edeceği ve hemde ashabının vaktile ala
caklarını almak ve bir kısmı azaminin şimdiki halde ellerine 
geçen miktardan fazla olacak istihkakları temin edilmek cihetile 
her halde razı olacakları derkâr olmasile olbabda cereyan eden 
müzakeratın neticesinde balâda arzolunan esbaba göre Hazinei 
Celilenin senevî böyle yüzde kırk derecesinde faiz ita etmesi 
esasen pek fahiş olmakla beraber hali hazırı malî cihetile bu 
suretle tediyatın devamı kabil olamıyağından hazinece teshili 
tediyatı ve halkın celbi huşnudisini mucib olacak derecede bir 
sureti tesviyei adile bulunması lüzumu tahakkuk edip işbu 
sureti tesviyenin dahi elhaletühazihi ita olunmakta olan faizle
rin nısfına tenzili tedbirile mevkii icraya vaz'ı müttehiden 
tasvib olunup ancak bunda düşünülecek şey işbu tenzilâtın 
icrasile beraber atiyen tediyatça halka bir emniyet ve suhulet 
iraesi maddesi olmasile ve salifülbeyan esham ve mukataat 
bedelâtının nısfına tenzili halinde buraca olan tediyatın miktarı 
yüz yirmi bin liraya inerek Hazinei Celile şimdi itasına borçlu 
olduğu miktardan bir mislini tasarruf etmiş olacağı d t rkâr 
bulunmasile taşraya muhavvel olanları işbu karar dairesinde 
nısıf olarak kemakân mahalleri Malsandıklarınca verilmek üzere 
İstanbul hissesi olan mezkûr yüz yirmi bin bu kadar lira için 
Düyunu Umumiye idaresine muhavvel olan mahallerden maada 
yerlerdeki saydı mahi ve harir rüsumu ile meyan kökü ve ana 
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mümasil varidatı müteferrika karşılık gösterilerek hasılatı Dairei 
Rüsumata havale olunmak ve Rüsumatça da Bankı Osmaniye 
kambiyal verilerek Nezareti müşarileyhanın iş 'arı veçhile tertib 
olunacak senevi dört taksitin banka vasıtasile tevzi ve ita
sile bu yoldaki masarifine mukabil yüzde biri tecavüz etmemek 
üzere bankaya da kumüsyon verilmek ve işbu varidatı muhav-
vele kifayet etmeyipte cüzî bir noksanı kalır ise varidatı sair t i 
hazineden yerine konulmak şartile rüsumat hasılatından ikmal 
ile hiç bir sebep ve suretle esham tediyatına halel getirilme
mek üzere gelecek üçyüz iki senesi martından itibaren mua
melâtı muktaziyenin ifası ve bir de emvali eytamın istikraz 
olunan mebaliğ için elyevm yüzde on iki hesabile faiz veril
mekte olup eğerce şayanı atıfeti seniye olan eytamın medarı 
intiaşı bulunan işbu akçe istiksar olunmaz ise de bunlardan 
isbatı rüşd edenlerin hisseleri elden ele geçerek adeta sehim 
hükmünde alınıp satılmakta idiğüne nazaran henüz eytama aid 
olan mebaliğ için kemakân yüzde on iki itibarile faiz ita olunup 
isbatı rüşd etmiş olanlar ile bundan sonra sinni rüşde vasıl 
olacaklar hisseleri faizlerinin dahi işbu karar veçhile nısfa 
tenzili münasib tezekkür olunmakla ve mezkûr tezkere melfu-
file maan takdim kılınmakla mucibince ifayi muktaziyatının 
Maliye Nezaretine havalesi babında ve katıbei ahvalde emr ve 
ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

/ İrade tarihi: selhi rebiülevvel 1303, 25 kânunuevvel 1301 j 

Na: 9 8 — 1 9 ramazan 1 2 9 9 tarihli Resmi Damga 
Kanununun 31 inci maddei ınuaddelesi 

Sahte damga ve pul yapanlar ve bilerek satanlar ve sür
meğe sayedenler hakkında Ceza Kanunnamei hümayununun 
yüz kırk dokuzuncu maddesinin fıkrai ulâsı hükmünce on sene
den ziyade olmamak üzere muvakkat kürek veyahut kalebend-
lik cezası icra olunur ve bilerek müstamel pul kullananlar 
maddei mezkûrenin fıkrai ahiresi hükmünce üç sene hapsolunur. 

[İrade tarihi: 5 rebiülâhır 1303, 30 kânunuevvel 130 I 
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Nı 9 9 — Gümüşten olan mamulâtı dahiliyenin 
beher gramından 3 5 para Kıymet itibarile 

resmi gıınıruk istifası hakkında 
iradei seniye 

24 rebiülevvel 1303 19 kânunuevvel 130/ 

Şûravı Devlet Dahiliye Dairesi Ma/batası 
Rüsumat Emanetinden makamı samıı Sadaretpenahılenne 

takdim kılınan 4 safer 1303 tarih ve doksan yedi numaralı tez
kere melfuf Cemiyeti Rüsumıyenın mazbatasıle Şûrayı Devlete 
havale ve 8 safer 1303 tarihinde Dahiliye dairesine ita kılın
makla kıraat olundu 

Meali mazbatada kuyumcu esnafının Derseadette imal edip 
Mısıra ve memaliki ecnebıyeye gönderdikleri sim evanı için 
takdir olunan kıymetin zıyadelığınden ve aynen itası halinde 
çeşit len tegayyur ederek bu suretle de mutazarrır olmakta bu
lunduklarından her gramından sıyanen otuz beş para üzerinden 
resim istifası esnafı merkume vekili tarafından istida ve ameli
yatın dahılen surumu olmadığı gibi zaten külçe gumuş resme 
tâbi bulunmadığı cihetle dahılen bir mahalle gönderilen ma-
mulâttan yüzde dort resim alınması lâzım gelirken gumuşun 
heyeti mecmuası kıymeti üzerinden yüzde sekiz resim alınma
sından dolayı masrafları ağırlaştığı ve buna bir de rekabeti 
ecnebiye inzimam ederek mamulâtı dahiliyenin terakkisine manı 
olduğu beyan olunmuş ve gümüş külçe ve meskukât gumruk 
resmine tâbi olmayıp elmas ile tezyin olunmuş gerek gumuş ve 
gerek altın mamulât hakkında carı olduğu üzere sırf gümüşten 
mamul eşyadan dahi yalnız ameliyatına mahsus olarak yüzde 
dort resim alınması lâzımeden olduğu halde yüzde sekiz alın
ması esnafın şikâyetini mucıb bulunmuş olduğundan mamulâtı 
mezkûrenin kıymeti mukadderesmden yüzde dort ile sıyanen 
otuz beş para kıymeti üzerinden resim ahzı suretlerinden han
gisi münasıb olacağı tetkik olundukta şimdiye kadar konulan kıy
met işine gore kırk paradan altmış beş paraya kadar olduğu cihet
le sıyanen otuz beş para kıymet üzerinden resim istifası yüzde dort 
almaktan hayırlı gorunduğu gibi bunda kıymet takdiri esnasında 
zuhuru tabiî olan münazaaya ve aynen alındığı zaman tücca
rın çeşitlen bozulmak misillû mazarrat iddiasına mahal kalmıya-
cağma ve maamafıh bu suret ihracatın terakkısıle hem esnafın ve 
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hemde hazinenin menafiine muvafık olacağına binaen aielûmum 
gümüş mamulâtından siyanen otuz beşer para kıymet takdirile 
ber kaide iskontosunun bittenzil resminin ana göre istifası lü
zumu gösterilmiştir. 

Sibakı işara nazaran kuyumcu esnafı tarafından Derseadette 
imal ve Mısır ve memaliki ecnebiyeye isal olunmakta olan 
sim evaniden alınan yüzde sekiz gümrük resmi hakkında 
esnafı merkume tarafından dermeyan olunan şikâyet şayanı 
istima ve kabul olup esnafı merkumenin istidası veçhile o 
misillû mamulâtın her gramından otuz beş para kıymet üze
rinden resim istifası halinde ihracatın terakkisile hem esnafın 
v e hem de Hazinenin müstefid olacağı anlaşılmış ve bu makule 
sanayii dahiliyenin terakki ve husulü revacı zımnında teshilât 
ve müsaadatı muktazıyenin bidiriğ tutulması umuru muktazi-
yeden bulunmuş olmakla bermucibi istizan mamulâtı merku
menin beher gramından badeezin otuz beş para kıymet üze
rinden resim istifasının Emaneti müşarileyhaya havalesi tezek
kür kılındı. Emr ve ferman hazreti menlehülemrindir. 

Meclisi Mahsusu Vükelânın Mazbatai müzeyyelesi 

11 rebiiilahir 1303, 5 kânunusani 1301 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin meyanei acizanenizde mü-
talea olunan işbu mazbatasında esbabı mucibesi muharrer oldu
ğu üzere kuyumcu esnafı tarafından buraca imâl ile Mısıra ve 
memaliki ecnebiyeye götürülen aielûmum sim mamulâtından alı
nan yüzde sekiz resmin ağırlığı Rüsumat Emanetince de musad-
dakolmasi le badema sırf gümüşten olan mamulâtın beher gramın
dan otuz beş para kıymet üzerinden resim istifası ihracatın terak
kisile hem esnafın ve hem de Hazinenin istifadesini mucib olaca
ğı gibi bu makule sanayii dahiliyenin revacı zımnında teshilâtı 
lâzimenin diriğ edilmemesi dahi muktazayı maslahat olmasile 
sureti karar heyeti acizanemizde de tensib olundu isede katıbei 
ahvalde emr ve ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

İrade târihi: 12 rabiülahir 1303, 6 kânunusani 1301 
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ffa: 1 0 0 — Memuriyeti muvakkate ve fevkaladeye 
tayin olunupta memuriyeti teahhür edenlere 

verilmiş olan harcırahlardan sülüsamnın 
istirdadı hakkında iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükela 
Mazbatası 

Malûmu âli buyrulduğu özere memurini Devletialiyeye 
gideceği mahallin mesafesine göre kararnamei mahsusu muci
bince harcırah verilmekte olduğu halde memurini muvakkate 
ve fevkalâdeye tayin olunanlara hizmetin ehemmiyeti ve me
murun gideceği mahalde muhafazai şanı saltanatı seniye için 
ihtiyarına mecbur olacağı masarifin derecesi nisbetile fevkalâ
de surette maktuan harcırahlar ita kılınmakta ve memuriyeti 
hasbelicab teahhûr edenlerden kararname mucibince sureti adi-
yede verilen harcırahlar istirdad kılınmamakta isede azimeti 
Devletçe teahhür tden zevata fevkalâde olarak verilmiş olan 
harcırahın kamilen kendilerine bırakılması hali hazırı Hazine ile 
mütenasib olmadığından bu misillûlere verilmiş olan harcırah
lardan sülüsünün kablelazime tabiülvuku olan masraflarına 
mukabil terkile sülüsanının Hazinece istirdadı suretinin usul itti
hazı hususunun Maliye Nezaretine havalesi müttehiden tezekkür 
kılındı isede katibei ahvalde emr ve ferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

[irade tarihi: 19 rebiülâhir 1303, 13 kânunusani 1301] 

Na: 101 — Ticaret ve Ziraat Nezareti Mektubcusu 
saadetlû Salih Münir Beyefendi Hazretlerinin 

porselen ve fayans envaından tabak ve çanak 
ve evanii saire imaline mahsus Boğazi-

çfndc Çubuklu karyesinde veya o 
havalide inşa edeceği fabrika 

hakkında mukavelename 
Madde 1 — Ticaret ve Ziraat mektupçusu saadetlû Salih 

Münir Beyefendi Hazretlerine porselen ve fayans ve çini enva-
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ından her nevi tabak ve çanak ve sahan ve testi ve bardak ve 
kâse ve fincan ve saksı ve soba ve evanii saire ile porselen 
izolatör imaline mahsus Boğaziçinde Çubuklu karyesinde veya 
o havalide bir fabrika inşası için on beş sene müddeti imtiya-
ziye ile ruhsat verilmiştir. 

Madde 2 — İşbu ruhsat tarihinden itibaren on beş sene 
zarfında Dersaadet ve bilâdı selâsede bu yolda bir fabrika in
şası için kimseye ruhsat verilmiyecektir. 

Madde 3 — Tarihi imtiyazdan sekiz mah mürurunda fabri
kanın inşasına teşebbüs olunarak andan bir sene hitamında 
birinci maddede tayin olunan imalâta bed ve mübaşeret oluna
cak ve şayed bir sene mürur edibde imalâta bed 1 edemediği 
ve bed ' ettikten sonra devam etmiyerek tatil eylediği takdirde 
hakkı imtiyaz sakit olacak ve o takdirce Dersaadette böyle 
bir fabrika yapmak istiyenlere ruhsat verilebilecektir. 

Madde 4 — İşbu fabrikanın tesis ve. küşadı için müşari-
leyh tarafından kırk bin lira sermaye konulacaktır. Ancak bu
nun şimdilik nısfı ve mamulâtın sarfiyatı terakki edip te sahibi 
imtiyaz canibinden lüzum göründükte nısfı diğeri mevkii isti
male vazolunacek ve üçüncü madde mucibince imalâta b t d v e 
mübaşeret için tayin olunan yirmi mah müddet zarfında sahibi 
imtiyazın işbu sermayeyi ihzar eylediğini kaideten isbat etmesi 
lâzımgelecektir şurası dahi mukarreıdirki sahibi imtiyazın ileride 
sermayesini iki misline yani seks .n bin liraya iblâğa salâhiyeti 
vardır. 

Madde 5 — Zikrolunan fabrikanın trsisi için ilk defa ola
rak Avrupadan celbolunacak alât ve edevat ile levazım ve 
eşya ve mevaddı saire resmi gümrükten muaf tutulacağı gibi 
on beş sene zarfında bu fabrikanın gerek dahilen sarfolunacak 
ve gerek memaliki ecnebiyeye nakledilecek bilcümle mamulâtm-
dan gümrük resmi alınmıyacaktır. Şu kadar ki suiistimali men 
için gümrük tarafından gösterilecek kavaide sahibi imtiyaz tara
fından riayet olunacaktır. Sahibi imtiyaz oh beş sene mürurun
dan sonra sair yerli mamulâtına tevfikan mezkûr fabrika roa-
mulâtının lâzımgelen rüsumunu tediyeye mecbur olacaktır. 

Madde 6 — Sahibi imtiyaz mezkûr fabrikanın imalâtına 
muktazi toprakları dairei imtiyaziyesi dahilinde kâin arazii 
emiriyei haliyede tesadüf eder ise meccanen ahzeylemek salâ
hiyetini haiz olup şayed arazii mezkûre Devletçe satılmak 
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lâzımgelir ise bedeli mislile müşarileyhin hakkı rüchanı olacaktır. 
Şu kadarki eşhas uhdelerinde bulunan araziden alacağı top
raklar için ashabının muvafakatini istihsale mecbur olacaktır. 

Madde 7 — Sahibi imtiyazın fabrikada istihdam edeceği 
bazı ustalardan maada amele ve hademei saire tebaai Devleti 
aliyeden olacaktır. 

Madde 8 — Dersaadet ve bilâdı selâsede elyevm mevcud 
olan yani imtiyaz fermanı âlisinin tarihi itasında işlemekte 
bulunan emsali masnuat ve mamulâtı türabiye tezgâhlarının 
imalâtı hazıralarını men'e sahibi imtiyazın hakkı olmıyacaktır. 

/ irade tarihi: 26 rabiülahir 303, 20 kâuunusani 301 ] 

işbu mukavelenamede beyan ve tasrih olunan fabrikanın 
inşasına teşebbüs olunmak için tayin olunan sekiz mah müdde
tin on altı maha temdidine Şûrayı Devlet ve meclisi mahsusu vü
kelâyı feham kararile bilistizan 26 zilhicce sene 303 tarihinde 
iradei seniyei cenabı melikdarî şerefmütaallık buyrulmuştur. 

J6: 1 0 2 — Hakipayi şahaneye takdim olunacak 
maruzatın damgalı kâğıta yazılması ve bunlarla 

devairi resmiye muhaberatında mahalli 
tahrirlerinin gösterilmesi hakkında 

iradei seniyei hususiye 
Zati samii Sadaretpenahilerine şifahen dahi emir ve ferman 

buyurulmuş olduğu veçhile makamı fehameti ittisamı vekâletpe-
nahilerinden ve sair devairi aliyeden vürud etmekde olan ma
ruzatı resmiye ve hususiye damgasız kâğıtlara yazılmakta ol
duğu gibi imza üzerinde memuriyet gösterilmemesinden ve ba-
zan isim dahi tevafuk eylememesinden dolayı maruzatı varidenin 
hangi makamdan geldiği defaten anlaşılamamakta ve beynedde-
vair teati olunan tezakir ve muharrerat ise umumiyet üzere 
damgalı kâğıtlara yazılmakta olduğundan badeezin bilcümle 

TBMM KÜTÜPHANESİ



3 9 5 

devairden takdim kılınacak maruzatı resmiye ve hususiyenin 
dahi damgalı kâğıtlar üzerine yazılmasının ve gerek arzı atebei 
ülya kılınacak tezakir ve muharreratın ve gerek beyneddevair 
teati olunacak evrakın hangi makamdan yazıldığının imza 
mahallerinde dahi gösterilmesinin usul ittihaz kılınması muktazayı 
emir ve fermanı hazreti hilâfet penahiden olmakle olbabda .emir 
ve ferman hazreti veliyülemrindir. 

/ 3 cemaziyelevvel 1303 26 kânunusani 1301} 

JVs: 1 0 3 — 2 3 şevval 1 2 7 4 tarihli arazi kanununun 
2 2 nci maddesine müzeyyel fıkrai kanuniye 

[4 cemaziyelevvel 1303, 27 kânunusani 1301) 

Eğer tuhum henüz nabit olmamış ise araziyi istirdat eden 
kimse ekilmiş olan tuhumun mislini ol kimseye ita ile ol 
tuhumu mezruu temellük eder. 

M: 1 0 4 — Taşra Defteri lıakani idarelerinden vergi 
emanetine irsal kılınacak şehriye cetvellerinin 

sureti tanzim ve imlâsına dair tarifname 

(Cetvelin tahsilat ciheti) 

Birinci bend — Numunesinde gösterildiği üzere işbu 
cetvelin sağ sahifesi bir mah zarfında vukubulan kâffei tah
silata ve şehri sabıktan devrolunan sandık mevcuduna ve 
cinsi- meskukâta mahsus olup on hesabı ve altı sütunu ha
vidir. On hesabdan birincisi arazii daimî ikincisi emlâki 
daimî üçüncüsü arazi yoklaması dördüncüsü emlâk yok
laması beşincisi müsakkafat ve müsteğillâtı vakfiye daimî-
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sinden emanete aid hasılat altıncısı müsekkafat ve müsteğillâtı 
mevkufe yoklamasından kezailk emanete aid hasılata yedincisi 
hasılatı müteferrikaya sekizincisi tahsisata dokuzuncusu ema-
nata onuncusu maaşat tevkifatı tahsilâtına ve altı sütundan 
birincisi icmale ikincisi senei haliye yani cetvelin aid olduğu 
seneye üçüncüsü ve dördüncüsü ve beşincisi cetvelin aid olduğ 
seneden geriye doğru sırasile sinini sabıkaya altıncısı anlardan 
evvelki sinini atikaya yani geçmiş seneler hasılatından vukubu
lan tahsilatın kayid ve terkimine mahsus olup beher senei 
cedidenin duhulünde daima geri senelerden yani sinini sabı
kadan en geride bulunan sene tahsilâti sinini atika sütununa 
kalbolunacaktır. 

Birinci ve ikinci hesablar 

İkinci bend — İşbu hesablara bir mah zarfında arazi ve 
emlâki daimîden vukubulan tahsilatın nevi ve miktarları cet
velde gösterildiği veçhile bilmüfredat yazılarak bu iki hesabın 
tahsilatı daima senei haliye sütununa vaz ve terkim kılınacaktır. 

Üçüncü ve dördüncü hesablar 

Üçüncü bend — İşbu hesablara bir mah zarfında arazi ve 
emlâk yoklamasından vukubulan kâffei tahsilat cetvelde nevi 
ve müfredatı gösterildiği veçhile yazılacağı gibi tahsilatı mez
kûre senei maliye itibarile hangi senelerde icra olunmuş olan 
yoklama hasılatının tahsilatı ise cetvelde o senelere mahsus 
olan sütunlara terkim olunacaktır. On iki ve otuzuncu bend-
lerde gösterildiği üzere zimmetlerini defaten veremeyipte bir 
kaç taksit ile tediye etmiş olanlardan zimmetin arkası alındıkça 
yani hangi ayda bir şahsın zimmeti tamamen tahsil olunur ise 
o ay cetvelinde evvelce biddefaat tahsil olunan alelhesab akçe
ler ile cetvelin aid olduğu ayda tahsil olunan bakiyesi birleş
tirilip cümlesi tahsilatı saire yani yoklamadan zimmetini defaten 
verenler misillû işbu hanelere yazılacağından tahsilat gösterilen 
mebaliğin kaç kuruşu cetvelin aid olduğu ayda vukubulan 
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tahsilat ve kaç kuruşu dahi şuhuru sabıkada tahsil olunupta 
yoklama alelhesabı namile kaydolunmuş olan mebaliğden 
mahsubat idiğü cetvel numunesinin mülâhazat hanesinde beyan 
olunduğu veçhile behemahal tefrik ve izah edilecektir. 

Beşinci hesab 

Dördüncü bend — İşbu hesab bir ayda icarat ve mukataat 
ve müsakkafatı mahlûle muaccelâtından maada müsakkafat ve 
müsteğillâtı mevkufei daimîden emanet veznesine aid olmak 
üzere tevkif edilecek olan yüzde on kuruş ile müsakkafat ve 
müsteğillât muamelâtının her biri için verilecek olan senedatın 
beheri için alınan bir kuruş kâtibiye ve üç kuruş varaka bahanın 
kaydine mahsustur. Mezkûr yüzde on cetvel numunesinin 
mülâhazat hanesinde altı rakamile beyan olunduğu üzere daimî 
sütununda muharrer evkaf hazinesine aid hasılat ile Dersaadette 
ve mahallinde bulunan mütevelli ve sairenin hisseleri birleştiril
dikten sonra mecmuundan hasıl olan yüzde on demek oldu
ğundan olveçhile hesab ve tefrik edilecektir. 

Altıncı hesab 

Beşinci bend — İşbu hesab bir ayda müsteğillâtı mevkufe 
yoklamasının icaratile müsakkafatı mahlûle muaccelâtından ve 
mukataai zeminden maada kusuru hasılat üzerinden alınacak olan 
( yüzde yirmi iki ) kuruş ile bunun için verilecek senedatın 
beherinden alınan bir kuruş kâtibiye ve üç kuruş varaka baha
sının kayid ve terkim ine mahsus olup işbu (yüzde yirmi i k i ) 
bendi sabıkta gösterildiği veçhile sırf evkafa aid hasılat ile 
Dersaadette ve mahallinde bulunan mütevelli ve saire hissele
rinin mecmuundan tefrik edilecek ve yoklamanın icra olunduğu 
senei maliye itibarile hangi seneler tahsilatından ise o seneler 
sütunlarına terkim olunacaktır. 

Yedinci hesab 

Altıncı bend — İşbu hesab hasılatı müteferrikanın kaydine 
ve müfredatı dahi ferağ ve intikalâta mahsus ilmühaber esmanı 
ve bazı mahallerden emanete irsal olunan akçeler için poliçeciler 
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tarafından verilen iskonto ve telef ve iptal edilen cetveller 
esmanı olarak müsebbiblerinden tahsil olunan mebaliğ ile 
memurin ve ketebeden istirdat olunan aidatın kayid ve tesciline 
mahsustur, tstirdad olunan aidat vesaire otuz üçüncü bendde 
gösterildiği üzere gerek bedelâttan ve gerek mükerrer alınmış 
olan harçtan sahibine reddolunan mebaliğ miktarından defteri 
hakanî memurile tapu ve yoklama ketebesinin ve tahsildar 
ve dellâl ve muhbirin almış oldukları aidat ve kâtibiye ve 
saire demek olduğundan bu makulelerden tahsil ve istirdat 
olunan akçalar yazılacak ve cetvel numunesinin mülâhazat 
hanesine gösterildiği veçhile bunların her birinden kaçar kuruş 
tahsil ve istirdat olunduğu gösterilecek ve işbu hanelerden 
maada iki hane dahi ihtiyaten boş bırakılmış olduğundan 
ileride bu gibi zuhur edecek sair hasılatı müteferrika işbu 
hanelere terkim edilecektir. 

Yedinci bend — Düsturun dördüncü cildinin dört yüz 
yirminci sahifesinde muharrer buyrultui âlide gösterildiği üzere 
mahalle şekline konulacak ham araziden yüzde on kuruş hesa-
bile ruhsatiye alınacağı ve ham arazi arazii mevkuteden ise 
yüzde on hesabile alınacak olan mebaliğin nısfı evkafı hüma
yuna ve diğer nısfı Maarif nezaretine ve arazii emriyeden ise 
kezalik bir nısfı Maarif nezaretine ve nısıfı diğeri emaneti celile 
veznesine ve mezkûr ham arazi mülk ise mezkûr yüzde onun 
kamilen Maarif nezareti celilesine aid bulunacağı cihetle emanet 
veznesine aid olan mebaliğ hasılatı müteferrika hesabında boş 
bırakılan hanelerin birine yazılacağı gibi evkaf hümayun neza
retine aid mebaliğ dahi emanat hesabında evkaf hazinesine 
aid mebaliğe ilâveten yazılarak mülâhazat hanesinde tefrik olu
nacaktır ve Maarif nezaretine aid miktarı da mezkûr emanet 
hesabındaki boş hanelerin birine zeylen yazılarak evkaf hazine
sine aid miktarı cetvelin tediyat cihetindeki emanata reddiyat 
hesabında bulunan evkaf muhasebecisine teslimat hanesinde 
mezcen gösterilip Maarif nezareti celilesine aid miktarı dahi 
nezareti müşarileyhaya gönderilmek üzere irsalâtı saire ile 
beraber emaneti celile veznesine gönderilecek ve irsalâtın envai 
cetvelin mülâhazat hanesinde tefrik edilecektir. 

Sekizinci bend — Balâda beyan ve tadat olunan hesabla-
rm birer de yekûn hanesi olup işbu hanelere herbir h î sabm 
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seneleri ve icmal sütunlarında murakkam mebaliğ cem edilip 
yazılacağı gibi yekûnu hasılat hanesine dahi arazi ve emlâkin 
daimî ve yoklama hesablarile müsakkafat ve müsteğillâtı 
mevkufe daîmi ve yoklamasından emanete aid hasılat hesab-
lannın ve hasılatı müteferrika yekûn hanelerinde mürakkam 
mebaliğin miktarı mecmuu aid olduğu seneleri hizalarına cem 
ve terkim edilecektir. 

Sekizinci hesab 

Dokuzuncu bend — tşbu hesab havalât tahsilâtına mahsus
tur. Şöyleki hasılatı maaş ve masarifatına kifayet etmiyen bazı 
elviye defteri hakanî memurlarının maaş ve masarif atının tesvi
yesi için hazinei celileden emvali umumiye üzerine havalena
meler gönderilmekte olduğundan bu kabilden olan mahallerde 
işbu havalâta mahsuben mal sandığından bir mah zarfın
da kaç kuruş alınır ise ol miktar mebaliğ işbu hesaba ve han
gi sene emvali üzerine havale alınmış ise o sene sütununa 
tahsilat geçirilerek ve kaç kuruşluk havaleye mahsuben tahsil 
ve istifa kılınmış ise mülâhazat hanesinde gösterilecek ve mal 
sandığından akçe alınmadığı surette ileride bu haneye sıfır 
vaz olunacaktır. 

Dokuzuncu hesap 

Onuncu bend — İşbu hesab muahharen aid olduğu mahal
lere red olunmak ve hesabı mahsuslarına nakledilmek üzere 
muvakkatan irad olunan akçaların kaydına mahsus olup müf
redatı dahi hazinei evkafa aid hasılat ile tevliyet ve kitabet ve 
cibayet hisseleri ve yoklama alelhesabı ve vedia olarak ahiz 
ve istifa olunan mebaliğden ibarettir. Bunlardan başka işbu 
hesabda ihtiyaten iki hane dahi boş bırakılmış olup işbu hane
lere ileride bu kabilden vukubulacak muamelât kaydolunacaktır. 
Emanat hesabı yekûnuna yalınız emanete aid mebaliğin miktarı 
mecmuu yazılıp havalât tahsilatı karıştırılmıyacaktır. 

Hazinei evkafa aid hasılat hakkında izahat 

Onbirinci bend — Evkafa aid hasılat ile tevliyet ve kitabet 
hisseleri namı altında muharrer olan hesaba müsekkafat ve 
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müsteğillâtı mevkufenin daimî ve yoklamasından vukubulan 
harcı ferağ ve intikalât ile icarat ve mukataat ve müsakkafatı 
mahlule muaccelâtından Evkafı hümayun hazinesile gerek mahal
linde ve gerek Dersaadette bulunan mütevelli ve cabı ve kâtib ve 
nazire aid mebaliğden emanete aid olan yüzde on ve yüzde 
yirmi iki çıkdıktan sonra kusuru bir kalem olarak seneleri 
hizalarına yazılacağı gibi bunun kaç kuruşu daimî ve yoklama 
ve kaç kuruşu mahlûl muacceiâtı ve icarat ve mukataat idiğü 
ve ne miktarı mahallinde ve Dersaadetde bulunan mütevelli 
vesaire ile evkaf hazinesine aid bulunduğu cetvel numunesinde 
altı rakamlı beyanda gösterildiği veçhile tefrik ve izah edile
ceğ i gibi Dersaadetde bulunan mütevelli ve saire hisseleri ayrı
ca ve mahallinde bulunan mütevelli ve saire hisseleri dahi evkaf 
hazinesine aid mebaliğ ile memzucen terkim olunacaktır. Gerek 
daimî ve gerek yoklama hanelerinde icarat ve mukataat vesai-
reden maada muharrer olan mebaliğe (yüzde on ve yüzde yirmi 
iki) hanelerinde mürakkam mebaliğ zam edildiği halde hasılından 
hesab ve tefrik olunacak (yüzde on ve yirmi iki) beş ve altıncı 
hesablarda muharrer olan yüzde on ve yirmi iki miktarlarına 
müsavi ve mutabık bulunacaktır. Hasılat ile icarat ve mukataat 
ve mahlul muaccelâtından dersaaette bulunan mütevelliler his
sesi olarak hanei mahsuslarında kaç kuruş muharrer ise işbu 
meblağ hangi vakıflar mütevellilerine aid olduğu ve vakıfların 
ismi ve şöhretleri ne idiğü yedi numaralı beyanda gösterildiği 
veçhile izah ve beyan olunacaktır. Şayet vakıfların esamisi 
kesir oiupta cetvelin mülâhazat hanesi istiab etmez ise o halde 
başkaca pusla tanzim ve Defteri hakanî memurunun mühürü res-
misile tasdik olunduktan sonra cetvele rabtedilecektir. 

Yoklama alelhesabı hakkında izahat 

On ikinci bend — işbu haneye 29 eylül sene 300 tarihli 
tahriratı umumiyede tafsil ve izah olunduğu üzere yoklama 
hasılatından zimmeti olupta defaten tediye edemiyenlerden alel-
hesab veçhile tahsil kılınan mebaliğ kayid olunacaktır. Bu 
makule kesandan cetvelin tanzim olunduğu mah zarfında kaçar 
kuruş tahsil olunmuş ve hangi senelerde tahakkuk eden hası
lattan bulunmuş ise o seneler hizalarına terkim kılınıp muah-
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haran zimmetin arkası hangi ayda alınır ise o ay cetvelinin 
masarifat cihetimde bulunan hanei mahsusunda reddiyat kayid 
olunduktan sonra ayni tahsilatı saire misillû yine o ayda aid 
olduğu sene hesabına tahsilat geçirilecektir. Meselâ bir kimse
nin doksan dokuz senesi yoklamasından uç yüz kuruş borcu 
olupta bin üç yüz bir senesi mart ve mayıs aylarında yüz elli
şer kuruş vererek zimmetini tamamen ifa eylemiş farz olundu
ğu halde bundan martta alınmış olan yüz elli kuruş şehri mez
kûr cetvelinde yoklama alelhesabı namile muharrer olan hesaba 
tahsilat gösterilip ve nisan cetveline dahi bir şey yazılmayıp 
mayıs cetvelinde diğer alınan yüz elli kuruş ile beraber mecmuu 
olan üç yüz kuruş doksan dokuz senesi yoklama tahsilatı sü
tununa tahsilat gösterileceği gibi martta alelhesab veçhile 
tahsil olunmuş yüz elli kuruş mezkûr mayıs cetvelinde emanate 
reddiyat namile olan hesab dahilinde bulunan yoklama alelhe
sabı hanesine ve aid olduğu sene sütununa masraf kayid ve 
imlâ olunacaktır mayıs içinde hangi günde mezkûr yüz elli ku
ruş teslimi sandık olunmuş ise yevmiye defterinde dahi ol gün 
(üçyüz kuruş) toptan hasılat kaydolunacağı gibi martta alınmış 
olan salifüzzikir yüz elli kuruş yine yevmiye defterinin tediyat 
cihetinde reddiyat gösterilecektir ve işbu reddiyat gösterilen 
yüz elli kuruş için mukaddema verilmiş olan makbuz ilmüha
ber sahibi yedinden ahiz ve istirdat olunarak cetvele merbu-
en tisyar olunacağı gibi yeniden irad kaydolunan üçyüz ku

ruş için sahibi yedine başkaca makbuz ilmühaberi verilecektir. 
Gerek defteri hakanı memurları ve gerek tapu ve yoklama 
ketebesile tahsildar ve saire zimmetin arkası alınıpta tamamı 
hasılat kaydolununcıya kadar işbu alelhesab tahsilattan bir 
akçe aidat ve kâtibiye ve saire alamıyacaklardır. 

Vedia 

On üçüncü bend — Tahrir kıymetinin fahiş bulunmasından 
dolayı tadilât icrası talebinde bulunan ashabı arazi ve emlâkten 
müsted'iyatı vakıalan mucibince tahrir kıymeti tadil olunduktan 
sonra tadil olunan kıymet üzerinden harcı bilhesab hasılat sı
rasına kaydolunmak üzere daimî ve yoklamada alman harcı 
ferağ ve intikal vesairenin kayid ve zabtına mahsustur. Şöyleki 
.31 mart 1300 tarihli tahriratı umumiyede tafsilen beyan 
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olunduğu üzere tahrir kıymeti kaç kuruş ise harçlar bu kıymet 
üzerinden alındıktan sonra işbu hesaba ithal olunarak ashabı 
arazi ve emlâkin tadilât icrası için vuku bulan istida ve müra
caatı üzerine eğerçi kıymeti asliyesinden bir gûna tenzilât icra 
olunmadığı halde vedia suretile alınan harcın tamamı yoklama 
alelhesabı misillû aid olduğu sene hasılatı sütununa tahsilat ve 
diğer tarttan dahi gerek yevmiye defterinde ve gerek şehriye 
cetvelinde sarfiyat cihetindeki (Emana ta reddiyat) hanesindekî 
vedia hesabına masraf geçirileceği gibi kıymeti asliyesinden 
tenzilât icra olunan arazi ve emlâkin dahi tenzil olunan kıymete 
isabet eden harç vesaire miktarı sahibine red ve kusur kıy
meti hakikiyesine muadil olan harç vesaire hasılat sırasına nakil 
olunmak üzere kezalik yevmiye defterile cetvelde tediyat yazı
lacak ve ashabına red ve iade kılınacak mebaliğ mukabilinde 
usul ve nizamı dairesinde makbuz senedi alınacağı gibi tadilât 
icrasına dair olan muameleli istida ile senedi mezkûr cetvele 
merbuten tesyar kılınacaktır ve bendi sabıkta muharrer olduğu 
üzere işbu vedia olarak istihsal kılınan mebaliğden hasılatı sa
fiye olduğu tahakkuk edipde hasılat sırasına geçinciye kadar 
aidat ve saire alınamıyacaktır. 

Müsakkafat ve müstağillâtı mevkufe kıymetlerinden dahi 
alelhesab vedia suretile tahsilat vuku bulacağından bu makule 
hasılatı vakfiye alelhesab vedia hanelerine memzucen ithal 
olunduktan sonra cetvelin mülâhazat hanesinde bunların mik
tarları tefrik olunacaktır ve işbu alelhesab vedia tamamen ha
sılat sırasına geçinciye değin Evkaf muhasebeciliğine verilme
yip on ikinci ve otuzuncu bendlerde gösterildiği veçhile kami
len veya kısmen reddediklikten ve tamamen hasılat kaydolun-
duktan sonra Evkaf muhasebecisine teslim olunacaktır. 

Onuncu hesab 

On dördüncü bend — İşbu hesab tekaüd sandığına aid olan 
yüzde beş ve zam ve terakkii vnaaşatm kayid ve terkimine 
mahsus olup yüzde beş hanesine memur ve ketebe maaşların
dan bir ayda vuku bulan tediyattan mal sandığınca tevkif edi
len mebaliğ ve zam ve terakki hanesine dahi memur ve ketebe 
maaşlarına vuku bulan zammın ve müceddeden memuriyete 
tayin olunanlar olur ise anların ilk aylıklarının hini itasında 
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nizamen kat'ı lâzımgelen miktarları yazılacaktır ve işbu yüzde 
beş ve zam ve terakki vaktile mal sandığına teslim olunmaz 
ise 21 mart 1301 tarihli tahriratı umumiye mucibince 
eyyamı müteahhire için faiz itası iktiza edeceğinden faiz olarak 
tahsil olunan mebaliğ zam ve terakki hanesinin altına ilâve 
olunacaktır. İşbu yüzde beş ile zam ve terakki mutlaka maaş
ların tediye olunduğu aylarda cetvellerde tahsilat gösterilip 
ba sened mal sandığına dahi teslim kılınacaktır ve maaş ve-
rilmiyen aylarda işbu hanelere sıfır vaz ve imlâ edilecek ve 
memur ve maaşlı ketebe bulunmıyan kazalarda bu hanelere 
daima sıfır vazolunacaktır. 

Kazalar irsalâtı 

On beşinci bend — İşbu hane merkez kazaları cetvellerine 
mahsus olup mülhak kazalar ile liva cetvellerinde bu haneye 
sıfır vazedilecektir. Merkez kazaları yevmiyelerinde daima mülhak 
kazalar irsalâtı mukayyed bulunacağından ve cedavili şehriyei 
yevmiye defteri münderecatına tamamile muvafık olacağından bir 
gûna yanlışlık ve karışıklık vukua gelmemek üzere kazalar ir
salâtı hanesine mülhak kazalardan irsal olynupta bir ay zarfın
da merkez kazaları sandıklarına teslim edilen her nevi hasılat 
ile yoklama alelhesabı yazılacaktır. İşbu kazalar irsalâtı merkezi 
liva olan kazalar cetvellerinde gösterileceğinden keyfiyet ma
lûm olmak için yalnız cetvel numunesinde ipka edilip asıl ce t 
vellerden tayyedilmiştir, V e işbu irsalâtın gerek mülhak kaza
lardan merkez kazalarına ve gerek merkez kazalaından emanet 
veznesine sureti irsal ve şehriye cetvellerine sureti terkim ve 
imlâsı zirde (B) harfli başkaca tarifnamede izah edildiği veçhile 
yazılmasına dikkat ve itina kılınacaktır. 

(Mevcudu sandık) 

On altıncı bend — İşbu mevcud sandıkhanesine şehri sa
bık cetvelinde şehri atiye devrolunduğu muharrer olan mebaliğ 
seneleri hizalarına geçirilecektir ve mukaddema tapu sandıkla
rının tefrikından tvvel hükümeti mahalliyece sarfolunan 
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mebaliğ var ise bunlar nakden tahsil ve tapu sandığına teslim 
olundukça mevcud sandıkhanesine ilâve olunacağı gibi tahsili 
müteassir olupta hazinece irad ve masrafı icra kılınmak üzere 
emanetten vuku bulacak iş 'ar üzerine mazbata ve yahud mal 
memurlarından sened alındıkça kezalik mevcudu sandığa ilâve 
olunarak cetvelin tediyat cihetinde bulunan beşinci hesaptaki 
mal sandığına teslimat kaydolunacak ve keyfiyeti mülâhazat 
hanesinde meşruhan gösterileceği gibi mazbata ve mal memu
runun senedi dahi cetvele merbutan tesyar kılınacaktır ve alı
nacak mazbata ve senedde mebaliği masrufanın cinsile hazine
nin hangi ay cetveline ithal kılındığı dahi tasrih ve beyan edi
lecektir Mevcud sandık hanesinde bulunan meblâğ mutlaka 
a y iptidasında yani evvelki aydan devrolunan ve sandıkta nak
den mevcud bulunan mebaliğ demek olup kazalar cetvellerinde 
yalnız kaza s;>ndığındaki ve liva cetvellerinde dahi mülhak ka
zalar ile merkez kazasmdaki sandıkların nakid mevcudu birleş
tirilip yazılacaktır. 

On yedinci bend — Yekûnu tahsilat hanesine yekûn hasılat 
ve havalât tahsilatı haneleri ile dokuzuncu ve onuncu hesapla
rın yekûnları yazılacağı gibi cem'an yekûn hanesine dahi mer
kez kazalarında yekûnu hasılat ile kazalar irsalâtı ve mevcud 
sandık hanelerinde mürakkam mebaliğin miktarı mecmuu ve 
mülhak kazalar ile liva cetvellerinde yalnız mevcud sandık ha
nesinde bulunan mebaliğ ilâve olunarak icmal hanesile senele
ri hizalarına terkim olunacaktır. Seneler sütunlarında mürakkam 
mebaliğin yekûnu ufkîleri dahi icmal hanesinde mürakkam me
bal iğ ile tekabül edeceği gibi cem'an yekûn hanesile masraf 
cihetinin cem'an yekûn hanesinin icmal yekûnları birbirine mu
tabık bulunacaktır. 

(Ginsi meskukât) 

On sekizinci bend — Numunesinde gösterildiği veçhi
le cetvelin tahsilat cihetinde hasılat ve havalât tahsilâlı ile 
emanat ve maaşat tevkifatı ne cins akçe olarak tahsil olun
muş ve şehri sabıktan devrolunan mevcudu sandık bulunan 
akçe ne cins olarak devredilmiş ise cinsi cinsine tahrir 
olunacak ve cinsi meskukâtın yekûnu tahsilat icmal yekû-
nile müsavi bulunacağı gibi altın ve mecidiye ve mağşuşe 
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sütunlarının yekûnları dahi masraf kısmında muharrer cins 
meskukât hanelerinde bulunan miktarlar ile tekabül edecektir 
ve işbu cinsi meskukât dahi yevmiye defterine tamamile muta
bık bulunacaktır. 

Hasılatın tahakkuku 

İşbu tahakkuku varidat bir mah zarfında daimiden vuku bulan 
geçen ve yoklamadan septi defter edilen mebaliğ demektir. 

Arazi ve emlâki daiminin tahakkuku 

On dokuzuncu bend — Arazi ve emlâki daimî muamelâtı 
vukuata tâbi olduğundan bunların bekayası ve atiyen tahsil 
olunacak kısmı olmadığından vuku bulan hasılat tahakkuk 
etmiş varidat olup cetvelin birinci ve ikinci hesaplarında ve 
senei haliye sütunlarında harcı mutad ve bedeli müzayede ve 
misil ve kâtibiye ve varaka paha hanelerinde mürakkam mebaliğ 
işbu tahakkuk sütunlarına aynen yazıldıktan sonra onun yanın
daki tahsilat hanelerine de yine aynen terkim olunacaktır. Dai
mî hasılatının tahakkuku tahsilinden fazla olamıyacağından 
numunede gösterildiği veçhile daima müsavi miktaıda bulunması 
muktazidir ve bir ay zarfında hiç daimî hasılatı vuku bulmaz 
ise zaten birinci ve ikinci hesaplara dahi bir şey yazılmıyaca-
ğından bu hanelere de sıfır vazolunacaktır. 

Arazi ve emlâk yoklamasının tahakkuku 

Yirminci bend — Yoklama hasılatı yoklamanın hini icra
sında tamamen tahsil kılınamayıp bir kısmı bekayada kalaca
ğından bunun bir ayda bir kaza dahilinde ne miktar yoklama 
icra edilir ise gerek bilâ sened tasarruf olunan arazi ve emlâk 
olsun ve gerek mahlûl ve mektum bulunsun bunların harçlarile 
bedelâtı müzayede v e misliye ve rüsumatı sairesi hanei mahsus
larına vaz ve terkim kılınacaktır. İşbu tahakkuk haneleri 
cetvelin tanzim olunduğu ay zarfında icra olunan yoklamanın 
bir defaya mahsus olmak üzere miktar ve kemmiyetinin vaz 
ve terkim ine mahsus olup evvelki aylarda veya sonraki aylarda 
icra kılınan yoklamadan meydana çıkarılan hasılat zinhar 
karıştırılmıyacaktır. Meselâ 301 senesinin yalnız nisan v e 
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haziranında yoklama icra edilipte kusur aylarında yoklama icra 
olunmamış olsa mezkûr senenin mart cetvelinin yoklama tahak-
kukat haneleri sıfır ile imlâ olunarak nisanda icra edilen 
yoklama hasılatının miktar ve kemmiyeti nisan cetvelinde 
gösteri lecek ve kezalik mayıs cetvelinde yine tahakkukat hane
lerine sıfır vaz'ile haziran cetvelinde yalnız haziran içinde icra 
edilmiş olan yoklamadan meydana çıkarılan hasılat nevi nevine 
terkim kılınacaktır. Yoklama hasılatının tahsilatı bahsına gelince 
seksen sekiz tarihinden üç yüz senesi nihayetine kadar geçmiş 
senelerde icra kılınıpta tahsil olunamıyarak üç yüz bir senesine 
devrolunmuş olan bekayadan üç yüz bir senesi zarfında vuku 
bulan tahsilat yalnız cetvelin balâsında bulunan tahsilat kısmında
ki seneler yoklamasından hangisine aid tahsilat ise o sene sü
tunlarına yazılıp cetvelin zirindeki (tahakkuk eden) haneleri ile 
ittisalinde bulunan (tahsil olunan) hanelerine yazılmıyacaktır. 
İşbu tahsil olunan hanelerine yazılacak tahsilat daima senei 
haliye yoklaması tahsilâtına mahsus olduğundan meselâ üç yüz bir 
senesi senei haliye itibar olunduğu halde senei merkume mart 
cetvelinin hini tanziminde şehri mezbur zarfında icra kılınmış 
yoklama hasılatı var ise ondan yine mart içinde vuku bulan tah
silat yazılacağı gibi nisan cetvelinin hini tanziminde şehri mezbur-
da icra kılınmış yoklama hasılatı var ise andan vuku bulan tahsilat 
ile martta icra olunan yoklamadan tahsil olunamıyarak nisanda 
tahsil olunan mebaliğ yazılacak ve sene ahirine deyin bu su-' 
retle gerek cetvelin tanzim olunduğu ay zarfında icra olunan 
yoklamadan olsun ve gerek mart iptidasından beri güzeran 
eden şühur zarfında icra kılınıpta cetvelin aid olduğu aya de
ğin tahsil olunamıyarak o ay zarfında tahsil olunan yoklama 
hasılatı bulunsun cümlesi birlikte tahsil olunan hanelerinde 
gösterilecektir ve senenin hitamından sonra duhul edecek yeni 
sene için tanzim kılınacak şühur cetvellerinde kezalik mahbe-
mah tahakkuk eden hasılat ile vuku bulan tahsilat yazılıp ev
velki senenin ve daha ondan evvelki senelerin ne yoklama be-
kayası ve ne de anlardan vuku bulan tahsilat yazılmıyacaktır. 
Tahakkukat hanelerinin ittisalinde bulunan tahsil hanelerine 
yazılacağı bildirilen tahsilat hasılat sırasına geçipte muamelesi 
hasılat defterlerinde münderiç olan tahsilat demek olup alel
hesab veçhile vuku bulan ve emanet hesabına ithal kılınan tah-
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silât bu hanelere ithal edilmiyecektir. Beher mah icra kıhmpta 
cetvellere derç ve imlâ olunacak yoklama hasılatı buraca me
murlara zimmet kaydolunacağından ve bu hasılat selefen an 
halef devredileceğinden işbu zimmet kaydolunan mebaliğ tahsil 
oluncıya değin arkası daima araştırılacağından gerek yoklama 
ketebesinin ve gerek tapu ketebesile Defteri Hakanî memurla
rının icra kılınan yoklama ile tahsilatını sureti muntazamada 
kaydedip infisalleri vukuunda dahi haleflerine bervechi müfredat 
devrederek bir gûna zayiata sebebiyet verilmemesine begayet 
dikkat ve itina edilecektir ve işbu yoklama hasılat ve tahsilatının 
cetvellere fazla ve noksan vaz ve terkim kılınması gibi hilafı 
nizam hal ve harekete mücaseret edenler olduğu indetteftiş 
tebeyyün eder ise mütecasirleri şediden mesul tutulacaktır. 

Müsakkafat ve müstegillâtı mevkufeden emanete aid 
yüzde on ve yirmi ikinin tahakkuku 

Yirmi birinci bend — Yüzde on müsakkafat ve müstegillâtı 
mevkufenin daimî hasılatından tefrik edilmekte olduğundan 
hasılatı mezkûrenin tahsili tahakkuk itibar olunup beşinci he
sapta yüzde on olarak kaç kuruş tahsil olunduğu muharrer 
ise işbu meblâğ hem tahakkuk hanesine ve hem de tahsil ha
nesine aynen geçirilecektir. Yüzde yirmi iki vakıf yoklamasın
dan tefrik edileceği cihetle bunun tahakkuku hangi aylarda 
müstegillâtı mevkufeden yoklama icra olunmuş ise işbu yokla
ma hasılatının icarat ve mukataat ve mahlûl muaccelâtından 
maadası üzerinden yüzde yirmi iki hesabile tefriki lâzımgelen 
mebaliğ bilhesab kaç kuruşa baliğ olur ise yalnız o aylar 
cetvellerinde birer kere yazılarak şühuru sairede tekrar tahak
kuk ettirilmiyecek ve kâtibiye ile varaka bahasının tahakkuk 
hanelerine dahi yoklaması icra kılınmış olan kâffei müstegillâtı 
mevkufeden alınması lâzımgelen bir kuruş «kâtibiye ve üç ku
ruş varaka bahası neye baliğ olur ise kezalik yalnız yoklamanın 
icra olunduğu şühur cetvellerinde birer defa olmak üzere ta
hakkuk ettirilecek ve vakıf yoklaması icra kılınmıyan aylarda 
bu hanelere sıfır vazolunacaktır. Bunun tahsil hanelerine dahi 
arazi ve emlâk yoklamasının tahsilatı hakkında balâda beyan 
olunan usul veçhile cetvelin aid olduğu ay zarfında gerek o 
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ay yoklaması tahsilatından ve gerek o senenin şühuru sabıka
sında yoklaması icra kılınıpta tahsil olunamıyarak cetvelin aid 
olduğu ayda tahsil olunan mebaliğden emanete aid yüzde yir
mi iki kuruş ile varaka baha ve kâtibiye tahrir olunacaktır. 

Yirmi ikinci bend — Emlâki seniyei cenabı mülûkâneye 
kaydı tashih olunan arazi muaccelâtı 31 inci bendde gösteril
diği üzere cedavili şehriyenin yalnız zirinde vaki tahakukkat ve 
ittisalindeki tahsilat hanelerine yazılacağından işbu tahakkukat 
ve tahsilat hanelerinde bulunan bedeli müzayedenin ne kadarı 
bu makule arazi muaccelâtı ve ne miktarı da ahara teffiz kı
lınan arazi muaccelâtı bulunduğu mülâhazat hanesinde tefrik 
edilecktir. Kezalik icmal sütununda murakkam kâtibiyenin kaç 
kuruşunun emanet veznesine ve kaç kuruşu dahi ketebeye aid 
idiğü numunesinde gösterildiği veçhile mülâhazat hanesinde 
gösterileceği gibi hasılatı müteferrika için başkaca sütun açıl
mamış olduğundan bundan bir ay zarfında tahsil olunan miktar 
numunesinde gösterildiği veçhile tahakkuk itibarile yalnız icmal 
sütununa dereç ve imlâ edilecektir. 

Yirmi üçüncü bend — icmal sütununun tahakkuk hanesine 
arazi ve emlâki daimî ile yoklamasının harcı mutad ve bedeli 
müzayede ve bedeli misil ve kâtibiye varaka baha ile yüzde on 
ve yirmi ikinin tahakkukat hanelerinde murakkam mebaliğin 
yekûnu ufkileri ve tahsil hanesine dahi bunların tahsil hanele
rinde murakkam mebaliğin kezalik yekûnu ufkileri yazılacak ve 
icmal sütununun tahsil kılınan hanesinin yekûnu umumisi daima 
senei haliyenin yekûn hasılat hanesinde murakkam mebaliğ ile 
müsavi ve mutabık bulunacaktır. 

Maaşat tevki/atı 

Yirmi dördüncü bend — Yüzde beş hanesine cetvelin 
masraf cihetinin tahakkukat hanesine vazolunacak maaşatın 
nizamen tekaüd sandığına aid olmak üzere katolunacak yüzde 
beşi terkim olunacak ve şayed vaktile yüzde beşini vermeyip-
te mürur eden eyyam güzeştesile tahsili lâzım geldiği halde 
tahakkuk eden güzeşte zam ve terakki hanesinin altına ve 
tahakkuk hanesine yazılacağı gibi bunun tahsilatı dahi yanın
daki tahsil hanesine terkim olunacaktır. Zam ve terakkî hane-
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sine yeriden memuriyete geçenlerin ilk nısıf maaşları ile ma-
ayişi ashye üzerine vuku bulan zamaimin ilk aylığı miktarı 
konulacaktır. İşbu tahakkuk hanesine gerek maaşata tediyat 
vuku bulsun v e gerek tediye olunmuş behemehal beher ay ga
yetinde muhassas olan miktarı maaşat üzerinden alınacak yüz
de beş zam v e terakki yazılacaktır. Bir memurun infisal veyahut 
vefatı vukuuna mebni bir aylık maaşına tamamen kesbi istih
kak edemediği surette bunun tediyat cihetindeki tahakkuk ha
nesinde kıstelyevm hesabile kaç günlük maaşı tahakkuk ettiril
miş ise yüzde beş da*n mezkûr kıstelyevm olan miktar üze
rinden tahakkuk ettirilecektir. V e kezalik müceddeden memu
riyete tayin kılınan bir memur bilfarz ayın on beşinde ma
halli memuriyetine muvasalat ve işe mübaşeret etmiş olsa o 
ayda on beş günlük kıstelyevminin nısfı v e ertesi ayda dahi 
bir aylığına varıncıya değin üst tarafı tekaüd sandığına aid ol
mak üzere zam v e terakki hanelerine yazılacak ve işbu sandığa 
aid ilk aylığın nısfından yüzde beş tahakkuk ettirılmiyecektir. 

C e t v e l i n t e d i y a t c i h e t i 

Yirmi beşinci bend — İşbu tediyat ciheti bir man zarfında 
tapu sandığından vuku bulan kâffji sarfiyata v e şehri atiye 
devrolunan mevcudu sandığa v e cinsi meşkûk ita mahsus olup 
altı hesabı ve yedi sütunu şamildir. Altı hesaptan birincisi 
maaşat ikincisi aidat üçüncüsü müteferrik masarifat dördüncüsü 
emanata reddiyat beşincisi irsalât ve mal sandığına teslimat 
altıncısı reddiyattır. Yedi sütundan birincisi icmale ikincisi 
senei haliye yani cetvelin aid olduğu seneye ve üçüncü ve 
dördüncü ve beşincisi cetvelin aid olduğu seneden geriye 
doğru sinini sabıkaya ve altıncısı onlardan evvelki sinini atika 
yani geçmiş seneler masarifatından vuku bulan tediyata mahsus 
olup tahsilat cihetinin tarifatında beyan olunduğu üzere beher 
senei cedidenin duhulünde daima geri senelerden yani sinini 
sabıkadan en geride bulunan sene masarifatı sinini atika sütu
nuna kalbolunacakbr. Zikroiunan seneler maaşat ve masarifat 
ve aidatından bir mah zarfında vuku bulan tediyat hangi cins 
ve neviden ise hanei mahsuslarına ve seneleri sütunlarına vaz 
ve terkim kılınacağı gibi emanata reddiyat ve irsalât ve mal 
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sandığına vuku bulan teslimat dahi hangi seneler emanatından 
ve hangi seneler tahsilatından ise seneleri sütunlarına vazoluna
caktır. Bir ayda tahakkuk eden maaş ve masarifatın tamamen 
işbu tediyat cihetine yazılması iktiza etmeyip belki bir ayda 
gerek sinini sabıkadan ve gerek senei haliyeden maaş ve 
masarifat ve aidata tapu sandığından kaç kuruş verilir ise o 
miktar mebaliğ yazılacaktır ve işbu tediyat hanelerine verilen 
maaşatın yüzde beşi dahi dahil olduğu halde tamamı terkim 
kılınacaktır. 

Birinci hesab 

Yirmi altıncı bend — Tediye olunan müfettiş maaşile Def-
terihakani memur ve ketebesi maaşlarının kaydine mahsustur. 
Müfettiş maaşı hanesine emanetten mansub müfettiş var ise 
onun ve Defteri hakani memuru maaşı hanesine Defteri hakani 
müdür veya memurunun ve ketebe hanesine dahi Defteri hakani 
kaleminin birinci ve ikinci kâtiblerinin maaşatı yazılacaktır. V e 
işbu maaşat yalnız merkez kazalarına münhasır olduğundan 
mülhak kazalarda bu hanelere daima sıfır vazolunacaktır. 
Maaşata bir ay zarfında tediyat vuku bulmaz ise sıfır konula
cak ve fakat alelhesab veçhile cüz'î ve küllî her kaç kuruş 
verilir ise yevmiye defterine geçirileceği gibi cetvele dahi 
miktarı tediyat tahrir olunacaktır. Bir ayda tahakkuk edipte 
tediye olunamıyarak ertesi aya devrolunan maaşat ertesi 
ayda ve daha sonraki aylarda tediye olunduğu surette hangi 
ayda ne miktar tediye olunur ise mutlaka tediye olunduğu 
ay cetveline ve seneleri sütunlarına tediyat gösterilmek 
muktazidir. 

ikinci hesab 

Yirmi yedinci bend — işbu hesab arazi ve emlâk ile 
müsakkafat ve müsteğillâtı mevkufe daimî ve yoklamasından 
Defteri hakani memuruna ve yoklama ve tapu ve emlâk ve 
vakıf ve maiyet ketebesine ve tahsildar ve tellâl ve muhbirlere 
ita olunan aidat ve kâtibiyenin kayid ve terkimine mahsustur. 
Şöyleki tahsilat cihetinde murakkam daimî ve yoklama tahsilâtile 
yüzde on ve yüzde yirmi ikiden nizamı veçhile Defteri hakani 
memur ve ketebesile saireye verilmesi iktiza eden mebaliğden 
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temamen veyahut kısmen kaç kuruş ita kılınır ise hanei mah
suslarına ve seneleri hizalarına başka başka yazılıp tediyat 
olmıyan aylarda bunlara sıfır konulacaktır. 

Cetvellerin tahsilat cihetinde muharrer arazi ve emlâkin 
daimî ve yoklamasile yüzde on ve yirmi iki üzerinden Defteri 
hakani memur ve ketebesile tapu ve emlâk ve vakıf ve maiyet 
ketebesine ve tahsildar ve tellâl ve muhbirlere verilmesi lâzım 
gelen aidat ve kâtibiye emanetçe ittihaz olunan kuyudu esasiye 
ile hesab ve tatbik edileceğinden gerek Defteri hakani memur
ları ve gerek tapu ketebesi her ne suretle olur ise olsun beher 
ayın cetvelini tanzim ve meclisi idareye tasdik ettirerek cetvel
lerde murakkam tahsUâta göre tebeyyün eden istihkaklarına 
mahsuben para alabileceklerinden cetvellerini tanzim ve tasdik 
ettirmeksizin aidat ve saire verilir ve miktarı tahsilattan fazla 
aidat ve kâtibiye alınır ise tapu ve defteri hakani memurlarına 
tazmin ettirileceği gibi mütecasirleri şediden mesul tutula
caklardır. 

Üçüncü hesab 

Yirmi sekizinci bend — işbu hesab müteferrik masarifatın 
kayid ve tesciline mahsus ve nevi cetvellerde muharrer ve 
mastur olup ihtiyaten iki hane dahi boş bırakılmış olduğundan 
ileride zuhuru melhuz olan sair masarifat işbu hanelere terkim 
edilecektir. İşbu masariften birinin sarfı tahakkuk edipte 
o ay sarfolunamaz veyahut bir miktarı sarf olunupta kusuru 
diğer ayda tediye olunur ise tahakkuk ettiği ayda tamamı 
tahakkukat hanesinde gösterilerek yalnız sarf ve ita olunan 
miktarı işbu tediyat hanelerine terkim kılınacaktır ve hiç sarf 
olunmadığı surette bu hanelere sıfır vazile hangi ayda tediye 
olunur ise o ay cetvelinin tediyat hanesine vazedilecektir. 
Defteri hakani kalemlerinin masarifi müteferrika ve kırtasiye 
ve mefruşat ve mahrukatına mukabil beher ay için maktuan 
tahsisat verilmiş olduğundan işbu maktu tahsisattan bir ay 
içinde ne miktar müteferrika ve kırtasiye ve ne miktar mefru
şat ve mahrukat tahakkuk eder ve o ay içinde sarf olunma-
yıpta şühuru atiyede üç dört aylık birden sarfolunur ise sarf 
olunduğu ayın cetveline miktan mecmuu yazılacağından işbu 
tahsisatı maktua haricinde zinhar masraf tahakkuk edemiyecek 
ve tediye olunamıyacaktır. 
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Masarifi maktuadan ve emanetten mansub müfettişler har
cırahından maada masarifatı saireden akçe sarfına lüzumu acil 
ve hakikî göründüğü halde derhal emanetten istizan ile mezu
niyet alınır ise sarfedilip cetvele ithal ve mülâhazat hanesinde 
mezuniyeti havi olan tahriratın numara ve tarihi gösterilecektir 
ve her kim emanetten verilen mezuniyet mucibince tahsis 
olunan maaş ve masarifattan fazla bilâ mezuniyet akçe sarf 
eder ise kendisine tazmin ettirileceği gibi tahtı muhakeme ve 
mesuliyete alınacaktır. 

Dördüncü hesab 

Evkaf muhasebecisine teslimat 

Yirmi dokuzuncu bend — İşbu hesab emanat reddiyatına 
mahsus olup müfredatı müsakkafat ve müsteğillâtı mevkufe 
daimi ve yoklaması hasılatıle icarat ve mukataat ve mahlûl 
muaccelâtından evkafı hümayun hazinesile mahallinde ve Der-
seadette bulunan mütevelli ve saireye aid mebaliğden Evkaf 
muhasebecisine teslim olunacak akçeler ile yoklama alelhesabı 
ve vedia alelhesabı hanelerinden ibarettir. Birinci haneye ha
sılatı vakfiyeden yüzde on ve yirmi iki çıktıktan sonra kusur 
ne kalır ise ve hangi seneler hasılatından ise o seneler hiza
sına tahrir ve bunun ne kadarı Evkafı hümayun hazinesile 
mahallindeki ve ne kadarı Derseadette bulunan mütevelli ve 
saire hissesi olduğu mülâhazatında tefrik olunucaktır ve işbu 
hasılatı vakfiyeye mahsuben Evkaf muhasebecisine teslim 
olunan mebaliğ tarihi tediyesinin müsadif olduğu (a) cetvelinde 
gösterilip alınacak senede ve yevmiye defterine tamamile mu
tabık ve muvafık olacaktır. 

Yoklama alelhesabı 

Otuzuncu bend — İşbu haneye alelhesab veçhile tahsil 
kılınan voklama hasılatının hangi ayda zimmetin arkası alınır 
ise o ay cetvelinde reddiyat gösterilmesi iktiza edeceğinden 
evvelce tahsil olunmuş olan mebaliğ kaç kuruştan ibaret ise 
seneleri hizalarına yazılarak reddiyat gösterildikten sonra hası
latın miktarı hakikî ve safisi her kaç kuruşa baliğ olur ise 
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o ay cetvelinin tahsilat cihetinde bulunan hanei mahsuslarına 
hasılatı saire misillû geçirilecektir ve yevmiye defterinde dahi 
bu muamele bu yolda reddiyat ve hasılat kayid olunacak ve 
fakat reddiyat kayid olunacak mebaliğ Defteri hakani memur
ları ve tapu ketebesi tarafından evvelce kaç defada ve hangi 
tarihlerde alelhesab veçhile tahsil olunduğu ve muahharen 
zimmetin arkası alınmasından dolayı hasılat kayid oluna
cağını müş'ir kaymakamlığa veyahut mutasarrıflığa müzek
kere takdimile mecalisi idareden veyahut muhasebe kalemin
den tasdik olunduktan sonra o muameleli müzekkere cetvele 
merbutan tesyar olunacaktır. 

(Vedia reddiyatı) 

Otuz birinci bend — Vedia tarikile mukaddema alınmış 
olupta kıymetin tadili hakkında ashabı emlâk tarafından veri
len istida üzerine mukaddemki tahrir kıymetinden her kaç ku
ruş tenzil olunur ise o miktar kıymetin harcı dahi ashabına 
reddolunmak iktiza edeceğinden bu makule fahiş kıymet iddia
sında bulunanlardan istihsal kılınacak harç tamamen vedia su
retile alınmış olacağından kıymetin tenzil olunduğuna dair ta
pu kalemlerine vürud edecek muameleli istida üzerine o mül
kün evvelce tahrir kıymeti üzerinden alınmış olan harç tamamen 
vedia reddiyatı olarak yevmiye defterine masraf geçirildikten 
sonra yine ol gün o mülkün badettenzil kıymeti hakikası ne 
miktar takdir edilmiş ise o kıymet üzerinden yeniden harç he-
sab edilerek fazlası sahibine ba sened makbuz ita ve kusuru 
hasılat olarak yevmiyeye irad kaydolunacak ve bu muamele 
hangi günde icra kılınır ise o ayın cetvelinde dahi yevmiye 
muamelesinin ayni olmak üzere kıymeti hakika üzerinden he-
sab edilen harç hasılatı saire ile beraber hasılat sırasına ve 
kıymeti atika üzerinden mukaddema alınmış olan miktar dahi 
tamamen vedia reddiyatı hesabına geçirilecek ve ashabına aid 
olanfmiktar ile hasılat sırasına geçirilen miktar başka başka 
mezkûr muameleli evrak üzerinde gösterilip evrakı merkume 
cetvele merbutan gönderilecektir. Tadil istidasında bulu-
nupta muaahharan hiç tadilât icra olunmıyan arazi ve müsak
kafattan evvelce alınmış olan harçlar ile evvelki tahrir kıyme-
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tinden fazla takdir edilen arazi ve müsakkafattan kezalik evvel
ce alınmış olan harçlar minvali meşruh üzere kamilen vedia 
reddiyati gösterildikten sonra kıymeti asliye ile kıymeti cedide 
beyninde bir gûna fazla ve noksan olmıyanların yine evvelce 
vedia olarak alınmış olan harçları tamamen ve kıymeti cedide-
leri fazla olanların dahi kıymeti cedideleri üzerinden yeniden 
harcı bilhesab her kaç kuruşa baliğ olur ise o miktar harç 
hasılat sırasına geçirilecek ve kezalik evrakı müsbitesi üzerin
de miktar ve kemmiyatı gösterilecektir ve işbu vedia reddiya-
tından ne miktarı Evkafa aid hasılattan ise mülâhazat hanesin
de tefrik edilecektir. Emanata reddiyat hesabında ihtiyaten iki 
hane boş bırakılmış olduğundan bu kabilden zuhur edecek sair 
muamelât bu hanelere yazılacaktır. 

(Beşinci hesab) 

Otuz ikinci bend — İşbu hesab mülhak kazalardan merkez 
kazasına ve merkez kazasından emanet veznesine vuku bulan 
irsalât ile mal sandığına teslim olunan akçelerin kaydine mah
sus olup zirde (B) harfli tarifnamede gösterildiği veçhile mülhak 
kazalardan merkez kazasına vuku bulan irsalât hangi ayda kaç 
kuruş gönderilmiş ise o ay cetveline idhal edilecek ve hangi 
tarihli mektup ile gönderildiği mülâhazat hanesinde tasrih ve 
beyan olunacaktır. Merkez kazasından emanet veznesine gön
derilen mebaliğ dahi kezalik kaç defada ve hangi tarihli mek
tup ile gönderilmiş ise gönderildiği tarihin müsadifi olan ay 
cetveline ithal ve imlâ olunacaktır. İşbu irsalât iki kısımdır. Birin
cisi irsalâü nakdiye olup cetvelin aid olduğu ay zarfında yevmiye 
defteri mucibince mülhak kazalardan merkez kazasına ve mer
kez kazasından emanet veznesine nakden irsal olunan akçeler 
demektir. 

İkincisi muamelei ferağiye ve intikaliyesi emanetçe icra 
ve harcı emanet veznesince tahsil ve istifa olunup mukabilinde 
makbuz ilmühaberleri gönderilen arazi ve müsakkafat harçları 
olup bunlar dahi makbuz ilmühaberlerinin vürudunda derhal 
hasılat defterlerile yevmiye defterine hasılat ve bir taraftan 
emanet veznesine irsalât kaydolunarak bu muamele hangi ayda 
icra kılınır ise o ayın cetvelinde kezalik mülhak kazalardan 
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merkez kazasına ve merkez kazasından emanet veznesine irsa
lât gösterileceği gibi miktar ve keyfiyeti ve makbuzun numara 
ve tarihi mülâhazat hanesinde tasrih ve beyan edilecektir. Ema
netçe ferağ ve intikali icra kılınan arazi ve müsakkafat vakıf 
hasılatı olduğu halde bu dahi tahsilat cihetinde bulunan emanat 
hesabının vakıf hasılatı hanesine geçirildikten sonra kezalik 
mülhak kazada ise merkez kazasına ve merkez kazasında ise 
emanet veznesine irsalât kaydolunacak ve miktarı ve vakıf 
hasılatı idiğü mülâhazat hanesinde gösterilecektir. Emlâki seni
yei cenabı mülûkâneye bilâ muaccele ilâve olunan arazi ve 
emlâk dahi yalnız hasılat defterlerine geçirilip harç ve bedel 
hanelerine sıfır vaz olunarak ne yevmiye ve ne de şehriye cet
velinde bunlar için bir gûna muamele icrası iktiza etmeyip 
ancak muaccele ile emlâki seniyei hazreti padişahiye ilâve olu
nan arazi ve emlâkin emanetten vuku bulacak iş 'ar üzerine 
bedelâtı dahil hesab edilmiyerek hasılat defterlerine hudud ve 
sınırı ve dönümleri miktarı ve tafsilâtı sairesi derç ve imlâ 
edilerek sened verilmek üzere defterlerin bilâ tehir irsalile her 
ne zaman bu makule muaccele ile emlâki seniyeye ilâve olunan 
mahallerin miktarı muaccelesini havi emanet muhasebesinden 
makbuz ilmühaberi gönderilir ise ol zaman mezkûr muaccele 
makbuzun vüruduna müsadif olan ayın hasılat defterinin yekû-
nile şehriye cetvelindeki hasılatta hangi nev'e aid ise o hane
lere yazıldıktan sonra evvelce senedi yazılmak üzere hangi 
sene ve mahın hasılat defterinde mukayyed olduğu dahi hası
lat defterlerile şehriye cetvelinin mülâhazat hanelerinde meşru-
han gösterilecek ve şehriye cetvelinin zirinde vaki bedeli mü
zayede hanesinin tahakkuk ve anın yanı başındaki tahsil sütun
larına dahi arazi ve emlâki saire bedelâtı müzayedelerile mem-
zucen terkim olunacağı gibi muaccelâtı mezkûre makbuz ilmü
haberlerinin vürudu anında yevmiye defterine irad kaydoluna
rak gerek yevmiye defterinde ve gerek şehriye cetvelinde ay
nen emanet veznesine irsalât gösterilecektir. Bu makule istihsal 
kılınan muaccelât üzerinden Defteri hakani memurları ile tapu 
ketebesi usul ve nizamı veçhile aidat alabilip ancak muaccelesi 
emanet veznesine aid olmıyan veyahut bütün bütün bilâ muac
cele emlâki seniyei padişahiye ilâve olunan emlâk ve araziden 
memurin ve ketebei mumaileyhim hiç bir veçhile aidat alamı-
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makbuz ilmühaberi gönderilmedikçe emlâki seniyei hazreti pa-
dışahıye ilâve olunan mahallerden dolayı zinhar aidat ve saire
nin tahakkuk ve tediyesi caiz olamıyacağı gibi doğrudan doğ
ruya hazinei celılenın tahtı idaresinde bulunan arazı ve emlâkin 
muaccelâtı dahi hazinei muşarıleyhaya aid olduğundan o ma
kule arazı ve emlaktan ahara bey ve ferağ olunanların muac
celâtı dahili defter edilmeyip senedi yazılmak üzere yalnız dö
nümleri miktarı ve sınır ve hududu hasılat defterine ithal kılı
nacak ve bundan aidat ve kâtibiye vesaire olarak hiç bir şey 
hesab olunmıyacaktır Evvelki senelerde alelhesab veçhile 
tahsil ve açıktan olarak merkez kazasına veyahut emanet 
veznesine gonderılıpte şimdi hasılat sırasına geçmesi lâzım 
gelenler dahi bervcçhıatı kayid ve terkim kılınacaktır Şöyle kı 
bir kimsenin doksan sekiz senesi yoklamasından zimmeti 
olan dort yuz kuruştan ıkı yuz elli kuruşu senei merkume zar
fında tahsil ve emanet veznesine gönderilmiş olupta kusur 
yuz elli kuruşu dahi uç yuz bir senesi haziranında tahsil olun
muş olsa mezkûr ıkı yuz elli kuruş ol vakit alelhesab veçhile 
alınmış demek olduğundan dort yuz kuruş tamamen şehri 
mezbur cetvelinin doksan sekiz senesi hasılat hesaplarına ge
çinip evvelce alınmış olan ıkı yuz elli kuruş dahi mezkûr cet
velin tediyat cihetinde murakkam emanat hesabına reddıyat 
geçirilecek ve sahibi yedine tasarrufu havı muvakkat sened ita 
olunacaktır Gerek reddıyat ve gerek hasılat kayıdıle emanet 
veznesine ırsalât gösterilmesi muamelesi yevmiye defterinde 
dahi bıaynıhı icra olunacaktır. 

Mal sandığına teslimat 

Otuz üçurcu bend — Memurin ve ketebenın maaşlarından 
tekaüd sandığına aid olup maaş verildikçe kat ve tevkif olu
nan yüzde ve beş zam ve terakki farkı hangi ayda ne miktar kat 
ve tevkif edilir ise behemehal o ay cetvelinde işbu hesaba 
geçirilecektir ve bu makule mal sandıklarına teslim kılınan tev-
kıfat mukabilinde mal memurlarından makbuz ilmühaberi alına
rak cetvele merbutan gönderilecektir ve bir ayda malsandığına 
teslim olunan tevkıfat diğer aylar cetvellerine derç ve imlâ 
olunmayıp meselâ nisan maaşı tevkıfatının haziranda malsandı-
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$ına teslim olunduğu makbuz ilmühaberlerinde görüldüğü halde 

bunun nisan cetvelinde teslimat gösterilmesi gibi mugayiri kaide 

icrayi muamele olunmıyacaktır. Bir de hasbelicab emanetten 

vuku bulacak iş'ar üzerine malsandıklarına teslim olunacak 

hasılat işbu hesaba kaydedilmekle beraber mukabilinde Maliye 

hazinesine gönderilen şuhur cetvellerinden hangisine ithalen 

ve ne cins akçe olarak alındığını mübeyin mahallî malmemu-

rundan bir kıt 'a memhur sened alınarak cetvele rabtedilecektir. 

G e r e k emanet veznesine vuku bulan irsalât ve gerek malsandı-

$ ına vuku bulan teslimat tapu cetvellerinde ne mikdar gösterilir 

ise Maliye cetvellerinde dahi biaynihi görünmek müktazi olduğu 

halde bazı memurlar meselâ temmuzda emanet veznesine gön

derilen akçeyi mal kalemlerine verdiği pusla mucibince Mali

yenin haziran cetveline veyahud üç ay sonra teşrinievvel ced-

veline ithal ettirmekle beraber miktarını dahi tağyir ederek 

meyan dahilinde göstermekte oldukları tebeyyün ve tahakkuk 

etmiş olduğundan her hangi memur böyle irsalât ve teslimat 

tarihlerini tağyir ve tahrib eder ve miktarı irsalât ve teslimatı 

taklil ve tezyid ederek meyan dahilinde tapu cetvellerinde gös 

terir ise şediden mesul tutulacağı gibi gerek teslimat ve gerek 

irsalât hangi günde vuku bulmuş ise o günün müsadifi olan 

şuhur cetvelinde miktarı hakikisi gösterileceğinden mal kalem

lerine de bu yolda malûmat ita olunmayıpta irsalâtı meyanlı 

göstermeğe veyahut tarihi irsalini tahrif ve tağyir ederek 

pusla vermeğe mücaseret edenler haklarında kanunen terettüb 

•eden ceza icra kılınacakta*. 

Altıncı hesap 

Otuz dördüncü bend — İşbu hesap gerek daimî ve gerek 

yoklamada mahlûl zannile bilmüzayede satıldığı halde muahharen 

bilmuhakeme mahlûl olmadığı tebeyyün edip sahibi evveline 

i ade olunmak üzere mütefevvizine reddolunan arazi ve emlâk 

T. 1. C. .5 . F. 27 
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muaccelâtile mükerrer veya fazla alındığı anlaşılarak ashabına 
geri verilmesi lâzımgelen harç ve sairenin kaydine mahsustur. 
Bir ay zarfında işbu iki nevi mebaliğden reddiyat olur ise 
mecmuu yazıldıktan sonra mikdarları mülâhazat nanesinde tef
rik ve keyfiyatı tezbir ve ashabı tarafından verilip meclisi ida
relerce tasdiki icra kılınan muameleli istida veyahut ilâmat ile 
makbuz senedatı cetvele raptolunacaktır. 

Adedi senedat sütunu 

Otuz beşinci bend — İrsalâttan maada maaşat ve aidat ve 
masarifat ve reddiyat hesaplarında muharrer kâffei tediyata 
mukabil alınmış olan makbuz senedlerinin adedi haneleri hiza
sına terkim kılınacak ve kaza cedvellerile merkezi livaya gön
derilip merkezi livadan dahi liva cedveline merbuten canibi 
emanete irsal olunacaktır. Damga kanunu mucibince sarfiyat 
senedatı resmi nisbiye tabi olduğundan senedata pul yapıştı-
rilmadığı veyahut yapıştırılmış olan pulların nisbetinden noksan 
bulunduğu veya pulun evvelce de istimal edilmiş olduğu görü
lür ise kanunu mezkûr hükmünce mütecasirlerinden cezayi 
nakdî ahiz ve istihsal edileceği cihetle bu bapta takayyüdat 
icrası ve senedata böyle pul yapıştırılarak ibtal edildikten son
ra havi olduğu meblağ kime verilecek ise ol mikdar istihkakı 
olduğu muhasebe kalemlerinden tasdik olunduktan ve âmiri ita 
tarafından (verile) işareti vaz kılındıktan sonra sandıktan veri
lecektir ve bir de maddeleri ayrı ayrı olan sarfiyata yani maaç 
ile aidat ve masarifi müteferrika ve daha sair sarfiyata top 
sened yazılmayıp her cins masarifat için cedvelde gösterildiği 
veçhile ayrı ayrı sened yazılacaktir. Ş u kadar ki iki ve daha 
ziyade aylık maaş ve aidata ve masarifi müteferrika ve saire-
ye bir sened yazılmak ve senedin balâsında ayları tefrik edil
mek caizdir. Bir de tediyat sütunlarına konulan kâffei mebali
ğin evrakı müsbitesi işbu senedat olduğundan bunların beheme
hal cedvele merbutan irsalile cedvel haricinde ve perakende 
suretle senedat irsalinde tevakki olunması ve bir ay cedveline 
mutlaka o ayda vuku bulan tediyatın senedatı raptolunacağın-
dan ve masarifatın tarihi tediyesi senedlerde muharrer ve mün
deriç bulunacağından cedvelin aid olduğu aydan evvel veya 
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sonra tediye olunmuş bir masraf senedatının havi olduğu me-
baliğin cedvele derci ve senedatının dahi raptedilmesi katiyen 
memnudur. 

T a h a k k u k a t kısmı 

Arazi ve emlâki daimî 

Otuz altıncı bend — Arazi ve emlâki daimî hasılatından 
bir ay zarfında vuku bulup tahsilat cihetinin tahakkukat hane
lerinde muharrer mebaliğden usul ve nizamı veçhile Defteri 
hakanî memurile tapu ketebesine ve tellâl ve muhbirlere k a ç 
kuruş ita olunmak lâzım gelir ise ol mikdar akçe gerek o ayda 
tamamen verilsin ve gerek hiç tediye olunmayıpta diğer aylarda 
verilsin behemehal işbu hanelerde yazılarak ertesi ayda tekrar 
tahakkuk gösterilmiyecektir ve bir ayda daimî hasılatı olma-
yıpta evvelki aylarda tahakkuk etmiş olan aidatlara mahsuben 
tediyat vuku bulur ise tahakkuk hanelerine yine bir şey yazıl-
mayıp yalnız tediyatı vakıa senei haliyenin şuhuru sabıkasına 
ve cedvelin aid olduğu aya aid mebaliğe mahsus olmak üzere 
cedvelin tediyat kısmındaki hanei mahsuslarına geçirilecektir. 

Arazi ve emlâk yoklaması aidatının tahakkuku 

Otuz yedinci bend — Arazi ve emlâktan bir kazada bir 
ay zarfında icra olunupta cedvelin tahsilat cihetinde vaki tahak
kukat hanelerine vazolunacak yoklama hasılatı mikdarı mecmu
undan Defteri hakanî memurile yoklama ketebesine ve tahsildar 
ve tellâl ve muhbirlerine nizamı veçhile itası lâzımgelen aidat 
mutlaka bir ayda icra kılınan yoklamadan itası lâzım ge len 
aidat ve saireden ibaret olmak lâzım gelip evvelki ve sonraki 
aylarda icra kılınan yoklamanın aidat ve sairesi yazılmıyacaktır. 
Meselâ bir sene zarfında yalnız nisan ve haziran aylarında 
yoklaması icra edilipte kusur aylarda yoklama icra edilmemiş 
olsa mart cetvelinde işbu hanelere sıfır ve nisan ve haziran 
cetvellerinde tahakkuk eden yoklamanın aidat ve kâtibiye ve 
sairesi o ayların cedvellerinin işbu tahakkuk hanelerine terkime 
olunacak ve kusur aylar cedvellerinin cümlesinin tahakkuk ha
nelerine sıfır vaz ve imlâ edilecektir. Yoklamadan tahsilat icra 
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edildikçe verilen aidat ve kâtıbiyeler işbu tahakkukata mahsu
ben ita olunacağı cihetle tahsilata nisbetle verilecek aidat ve 
saire indelhesab işbu tahakkukattan fazla olduğu anlaşılır ise 
yirmi yedinci bendin fıkrai ahiresi mucibince muamele edile
cektir. 

Müsakkafat ve müstegillâtı mevkufe daimî 
ve yoklama aidatı 

Otuz sekizinci bend — Daimî hanesine müsakkafat ve 
müstegillâtı mevkufeden defterihakanî memurile maiyet veyahut 
vakıf ketebesine verilmek üzere tahsilat cihetinin tahakkukat 
hanesinde tarif edilmiş olan yüzde on kuruşun altısı ve yokla
ma hanesine dahi mezkûr tahakkukat hanesinde tahakkuk etti
rilmiş olan yüzde yirmi iki kuruştan Defterihakanî memur ve 
maiyet veyahut vakıf ketebesi ile yoklama ketebesine ve tah
sildara verilecek olan mebaliğ tahakkuk ettirilecektir. Daimî 
ve yoklama hanelerinde tahakkuk ettirilen mebaliğe emanet 
veznesine aid olan yüzde dört kuruş zammolunduğu surette 
daiminin mecmuu yüzde ona ve yoklamanın mecmuu da yüzde 
yirmi ikiye baliğ olacağından ana göre bittetkik tefrik edilme
sine dikkat olunacaktır. 

Maaşatm tahakkuku 

Otuz dokuzuncu bend — işbu haneye müfettiş ve Defteri 
hakanî memur ve ketebesinin bir ayda tahakkuk eden maaş
larının tekaüd sandığı aidatı çıkarılmadığı halde tamamı yazı
lacaktır ve bir ayın maaşı diğer ay cetvelinde tahakkuk gös-
terilmeyip her cetvelde bir aylık yazılacaktır. Meselâ mart cet
velinde memurun maaşı kaç kuruş ise Defterihakanî memuru 
maaşı hanesine ve maiyet ketebesi iki kişiden ibaret olupta 
ikisinin maaşları her kaç kuruş ise Defterihakanî ketebesi 
maaşı hanelerine vaz ve ithal edilecektir. Bir sancakta daimî 
suretle müfettiş durmayıp elviyei saireyi de devredeceğinden 
müfettiş maaşı hangi livada tahakkuk eder ve tediye olunur 
ise o livada tahakkuk ve tediye gösteri lecek ve müfettişin 
bulunmadığı aylarda maaşı tahakkuk ettirilmiyecektir. Numu
nede gösterildiği üzere Defterihakanî memur veya ketebesinin 
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maaşatına zam vukubulur ise o ay cetvelinde maaşat zammile 
beraber takakkuk ettirilerek mülâhazat hanesinde kadimi ile za-
maimi vakıası gösterileceği gibi infisal veya ayın evasıtına doğru 
memuriyete tayin olunmak veyahut vefat etmek gibi bir 
esbabtan dolayı bir aylık maaş tamamen hak edilemez ise 
yalnız hak etmiş olduğu müddete kıstelyevm hesabile isabet 
edecek meblâğ tahakkuk ettirilecektir ve işbu maaşat ile zirde 
muharrer masarifatın tahakkuk haneleri ittisalinde bulunan 
(tediye olunan) hanelerine yirminci bendde gösterildiği üzere 
hasılat misillû bunlar dahi senei haliyenin şuhuru sabıkasında 
tahakkuk edipte tediye olunamıyarak şehri hal içinde tediye 
olunan ve şehri hal tahakkukatından olupta kezalik yine şehri 
halde tediye kılınan mebaliğin kayid ve terkimine mahsus 
olduğundan zinhar sinini sabıka yoklaması aidat ve masarifa-
tmdan veyahut sinini sabıka maaşatından vukubulan tediyat 
işbu (tediye olunan) hanelerine geçirilmiyecektir ve daima işbu 
tediye olunan hanelerinde murakkam mebaliğin yekûnu cetvelin 
balâsındaki tediyat kısmında bulunan senei haliye sütununun 
yekûnu masarifat hanesindeki mebaliğ ile tekabül ve tevazün 
edecektir. Tahakkuk hanelerinin ittisalinde bulunan ( t ed iye 
olunan ) haneleri evvelce tab'ettirilmiş olan cetvellerde muhar
rer olmasile işbu tediye olunan hanelerine terkim kılınacak 
mebaliğ hakkındaki tarifat bittabi mezkûr cetvellerin imlâsına 
aid olup bu defa tab'ettirilen cetvelin tediyat cihetinde vaki 
tahakkukat hanelerinin ittisalinde ( tediye olunan) haneleri 
açılmamış olduğundan işbu yeni cetvellerde tediyatı vakıa 
yalnız cetvelin balâsındaki seneler sütunile hesab ve hanei 
mahsuslarına kayid ve terkim ile iktifa olacaktır. 

Masarifatın tahakkuku 

Kırkıncı bend — Yirmi sekizinci bend mucibince işbu müte
ferrik masarifden bir veya bir kaçının sarfı için emanetten 
mezuniyet istihsal edildiği ve sarfı da tahakkuk ettiği halde işbu 
hanelere konularak o ay içinde tediye olunamaz ise tediyat 
hanelerine sıfır vazolunacak ve tediye olunduğu ayda yalnız 
tediyat hanelerine yazılıp tekrar tahakkuk hanelerine yazılmı-
yacaktır. Fakat masarifi müteferrika ve kırtasiye ve sairenin 

TBMM KÜTÜPHANESİ



422 

sarfına mezuniyet verilen mikdarı h e r ay tahakkuk ettirilip bir 
ayın masarifi diğer aya tecavüz ettirilmiyecektir. 

Tahsilat olmıyan şuhur için tanzim kılınacak cetvellerin 
sureti imlâsı 

Kırk birini bend — Bir ay zarfında hiç tahsilat ve alelhe-
sabdan mahsubat olmaz ise ay iptidasile ay âhirinde cüz'î ve 
küllî mutlaka sandıkta mevcud bulunmak iktiza edeceğinden 
o ay için yine cetvel tanzim olunarak işbu cetvelde evvelâ 
şehri sabıktan devrolunan mevcud kaç kuruş ise cetvelin 
tahsilat cihetinin nihayetindeki mevcudu sandık hanesine ve 
saniyen o ayda yoklama icra olunmuş ise cetvelin tahakkuk 
cihetindeki haneye mikdarları yazılacağı gibi verilmesi tahakkuk 
eden aidat ve maaşat ve masarifi müteferrika ile yüzde beşler 
dahi cetvelin tediyat cihetindeki tahakkuk hanelerine terkim 
kılınması ve salisen ay gayetinde mevcudu sandık kaç kuruş ise 
onun dahi cetvelin tediyat cihetinin nihayetindeki mevcudu 
sandık hanesine yazılması ve sair hanelere de sıfır konularak 
gönderilmesi muktazidir. 

(ihtar) 

Kırk ikinci bend — işbu tarifnameye merbut dolmuş cet
vel numunesinde Defterihakanî memurlarının maaşı bin ve ke-
tebe maaşı dahi sekiz yüz kuruş yazıldığı gibi tellaliye binde 
yirmi beş kuruştan tahakkuk ettirilmiş ve bedeli misil ve müza
yedeye sinini sabıkadan tahsilat gösterilmiş isede bunlar tefhimi 
maksada mebni yazılmış şeyler olup Defterihakanî memurlarile 
ketebesi maaşlarının muhassas olan mikdarları emri mahsusa ve 
tellaliye dahi nizamen muayyen olduğu veçhile tahakkuk ve tedi
ye ettirilecek ve bedeli misil ve müzayede nizama tabi olduğun
dan bunların nizamname! mahsusunda tayin edildiği veçhile 
hakkı tapusu olanlara tefviz veyahut müzayedesi İcra edilecek
tir ve tarifnamede münderiç olmıyan veyahut sureti kayıt ve 
imlâsınca tereddüt ve iştibah hasıl olan mevad ye muamelâta 
tesadüf edildiği halde Defteri hakani memurları makamı ema
netten istizahı keyfiyete mecbur olup kendi reylerile o makule 
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mevad ve muamelâtın terkimi imlâsından dolayı cetvellerin yan
lışlığına sebeb verenler mes'ul tutulacaktır. 

Kırk üçüncü bend — Şuhur cedavili kazalardan nihayettin» 
nihaye ertesi ayın beşinde yola çıkarılacağı gibi elviyeden dahi 
mülhak kazalar cetvelleri temamen alınarak ve hasılat defterle-
rile tatbik ve harçları tetkik olunarak nihayet bir ayın cetveli 
ertesi ayın yirmi beşinde emanete gönderilmek üzere postaya 
verilecektir. Hasılat defterinden veyahut kaza şuhur cetvelle
rinden noksan gönderilir ve bir sancağın mülhak kazalanndan 
birinin cetveli alınmıyarak liva cetveli tanzim ve emanete takdim 
kılınır ve kaza cetvel ve defterleri tetkik olunmıyarak ve hası
lat defterlerile şuhur cetvelleri işbu tarif nameye tevfikan tanzim 
v e imlâ edilmiyerek gönderilir ise mütecasirleri şediden mes'ul 
edilecektir. 
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Bir sancağın mülhakatı bulunan kazalardan alınacak ce-
hak kazalardan merkez kazasına ve merkez kazasından emanet 
bir aylık vukuatı şamil cedavilin eşkâli zirde gösterilmiştir. 

Mart cetvelinin sur 

Mülhak kaza cedveli (1) 

Cedvelin tahsilat cihetinin icmal sütunu 

3 5 0 0 Yekûn hasılatı 
2 8 0 0 Emanat 

50 Maaşat tevkifatı 

6350 
550 Ay ihtidasında mevcudu sandık 

6 9 0 0 

Arazi ve emlâki daimî ve yoklamasile 
müsakkafat ve müstegıltâtı mevkufenin 
envai ve seneleri başka başka gösleril-
meyip keyfiyet malûm olmak için 
yalnız yekûnu hasılat yazılmıştır. 
Kazalarda maaşat tevkifatı yok isede 
izahı keyfiyetle beraber vilâyet veçhile 
idare olunan sancaklar dahi işbu mül
hak kazalar hükmünde bulunacağından 
vilâyete gönderilecek mülhak sanoak 
oedvellerinde şu veçhile görünecektir. 

Diğer mülhak kaza cedveli (2) 

İcmal sütunu 

6700 Yekûnu hasılat 
500 Emanat 

6 0 Maaşat tevkifatı 

" 7 2 6 0 

4 7 4 0 Mart ihtidasında mevcudu sandık 

12000 

Diğer mülhak kaza cedveli (3) 

İcmal sütunu 

6 0 5 0 Yekûnu hasılat 
3 2 0 0 Emanat 

8 0 Maaşat tevkifatı 

9 3 3 0 
5670 Mart ihtidasında mevcudu sandık 

15000 
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davili şehriye üzerine liva cedvelinin tertib ve teşkiline ve mül-
veznesine vuku bulan irsalâtın sureti terkim ve imlâsına dair 

e t i t a n z i m v e i m l â s ı 

Mart sene 301 

Cedvelin tediyat cihetinin icmal sütunu 

600 Yekûnu masarif at 
2000 Emanata reddiyat 

50 Malsandıgma teslimat 

3200 Merkez kazasına irsalât 

"5850 
1050 Mart gayesinde mevcudu sandık 

"69ÖÖ 

Memurin ve ketebe maaşat ve aidatile 
masarifatın envai ve seneleri gösteri 1-
meyip keyfiyet malum olmak için yalnız 
yekûnu masarif at yazılmıştır. 

1500 2 mart sene 301 (1) 

1700 30 „ (2) 

3200 

Mart sene 301 

İcmal sütunu 

3100 Yekûnu masarifat 
900 Emanata reddiyat 

60 Malsandıgına teslimat 
5000 Merkez kazasına irsalât 2000 Fi 15 mart sene 301 (3) 
9060 3000 Fi 24 , „ „ (4) 

2 9 4 0 Mart gayetinde mevcudu sandık 5000 

12000 

Mart sene 301 

İcmal sütunu 

2800 Yekûnu masarifat 
6000 Emanata reddiyat 

80 Malsandıgına teslimat 

3400 Merkez kazasına irsalât 2000 Fi 4 mart sene 301 (5) 

12280 1400 Fi 31 „ , , (6) 

2820 Mart gayetinde mevcudu sandık 3400 

15000 
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Merkez kazası cedveli 

icmal sütunu 

8025 Yekûnu hasılat 
1200 Emanat 

2 5 0 Maaşat tevkifatı 
9 4 7 5 
8500 Mülhak kazalar irsalâtı 
3 1 0 5 Mart ihtidasında mevcudu sandık 

1500 (1) 
2000 (2) 
3000 (3) 
2000 (4) 
8500~ 

21080 

Liva cedveli 

İcmal sütunu 

2 4 2 7 5 Yekûnu hasılat 

7 7 0 0 Emanat 

4 4 0 Maaşat tevkifatı 

3 2 4 1 5 

14065 Ay ihtidasında mevcuda sandık 

4 6 4 8 0 

3500 Mülhak kazası 
6700 
6050 
8025 Merkez kazası 

[2800 Mülhak kazası 
500 

3200 
1200 Merkez kazası 

50 Mülhak kazası 
60 
80 

550 Merkez kazası 

250 Mülhak kazası 
4740 , 
5670 
3105 Merkez kazası 
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Mart sene 301 

tcmal sütunu 

2480 Yekûnu masarifat 
1200 Emanata reddiyat 

250 Malsandığma teslimat 
16000 Emanet veznesine irsalât 

19930 

1150 Mart gayetinde mevcut «andık 

21080 

6000 Fi 7 mart sene 301 

10000 Fi 20 „ 

16000 

Mart sene 30 f 

İcmal sütunu 

8980 Yekûnu masarif 

10100 Emanata reddiyat 

440 Malsandığma teslimat 

< 6 0 0 Mülhak kazası 1 
3100 „ „ 2 
2 8 0 0 . , 3 
2 4 8 0 Merkez kazası 

2 0 0 0 Mülhak kazası 1 
9 0 0 2 

6000 . . 3 
1200 Merkez kazası 

50 Mülhak kazası 1 
6 0 . 2 
80 , , 3 

2 5 0 Merkez kazası 

16000 Emanet veznesine irsalât / 6 0 0 0 Fi 7 mart sene 301 
\ 1 0 0 0 0 20 

1050 1 a «Mrab mUiktk kuMM «mada 
1700 . , irMİâ» (2) 

2 9 4 0 2 »«aanlı mUtuk hu 
2 7 2 0 3 •«-»* 
1400 . («i»* 

35520 

10961 Mart gayetinde mevcudu sandık 
46480 

1150 
0> 
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Balâda numaralı mülhak kaza cedveli şeklinde merkez ka
zasına irsalât gösterilen iki kalem üç bin iki yüz kuruştan bin 
beş yüz kuruşu 2 mart sene 301 tarihinde yola çıkarılmış oldu
ğundan bunun mart içinde merkez kazasına vasıl olacağı tabii 
isede diğer bin yedi yüz kuruşu 30 mart sene 301 tarihinde 
yola çıkarılmış olduğundan merkez kazasına mart içinde vasıl 
olamıyacağı farzile ve üç numaralı mülhak kaza cedveli şeklin
de dahi bu kabilden olarak bin dört yüz kuruşun 31 martta 
yola çıkarılması hasebile bunlardan maada mülhak kazalar 
irsalâtı merkez kazası cedvelinde tamamile gösterilmek yani 
hakikaten merkez kazası sandığına gelen paralar mülhak kazalar 
irsalâlatı namile terkim kılınmak iktiza eder mezkûr iki kalem 
mebaliğ misillû mülhak kazalardan bir ay içinde gönderilipte 
ay nihayetine kadar merkez kazasına veyahut mülhak elviyeden 
merkez sancağına vasıl olamıyarak ertesi ayın duhulünden 
sonra gelen paralar liva ve vilâyet cedvellerinde (2) ve (6) 
rakkamlarile gösterildiği veçhile mevcudu sandık ad ve itibar 
olunacaktır. 

Bir ayda gönderilipte merkez kaza veyahut livasına vasıl 
olmıyarak ertesi ay içinde gelen yani balâda (2) ve (6) rakamlı 
irsalât meselâ martta gönderilmiş olduğu halde nisan içinde mer
kez kazasına vasıl olacağından merkez kazasının nisan cedvelinin 
hini tanziminde bunlar irsalâtı saire misillû tarihi vürudu itiba
rile şehri mezkûr cedvelinde mülhak kazaların sair irsalâtı sıra
sında gösterilip yine bu kabilden nisan içinde mülhak kazalar
dan akça gönderilipte nisan içinde merkez kazasına vasıl ola-
mıyanlar liva veyahut vilâyet cetvellerinde mevcudu sandık 
itibar edilecektir. 

Balâda muharrer şekillerde gösterildiği üzere her kazanın 
tahsilat ve sarfiyatile ay ihtidalarında ve ay gayelerinde san
dık mevcudları ve merkez kazasile emanet veznesine vuku 
bulan irsalâtlan başka başka gösterilmiş olduğundan liva ve
yahut vilâyet cedvellerinde her nevi tahsilat ve tediyatını birleş
tirmekle hasıl olup başka muamele icrasile fazla ve noksan bir 
şey yazılmamasına itina ve dikkat olunmak lâzımedendir. 
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Na: 1 0 5 — Posta ve Telgraf Nezaretince 5 0 0 0 kuruşu 
mütecaviz inşaat ve mubayaatın istizan edilmesi 

hakkında İradeyi Seniyeyi mübelliğ tahriratı 
dahiliye [1] 

15 şubat 1301 

Avusturya Devletile münakid ticaret mukavelesi mucibince 
Firecikten Selâniğe ve Yenipazar postasının Avusturyalının tahtı 
işgalinde olan mevkie kadar doksan dokuz senesinde yapılan telgraf 
hattının tahsisatından fazla sarfedildn yedmiş bir bin yedi yüz 
altmış iki kuruşun doksan altı senesine kıyasen doksan dokuz 
senesinde tayin olunan muhassasat suretinde mürakkam men-
zilhaneler ianatı tertibinden tasarruf edilen akçadan icrayı mah
subu ve muamelâtın temini cereyanı zımnında Nezareti Alıyele-
rince badema inşaat ve mubayaat için beş bin kuruştan ziyade 
buraca akçe sarfına ihtiyaç görüldüğü takdirde devairi saire 
misillû evvel emirde keşif ve münakaşası icra olunup Nezaret 
Meclisincede tetkik olunduktan sonra mazbatasının Nezareti aci-
ziye ve taşralarda dahi mahalleri telgraf memurları tarafından 
vuku bulacak müracaat üzerine keşfi Meclisi tdarei Vilâyetçe 
badettetkik kezalik mazbatasının leffile vilâyetlerden Nezareti 
Aliyelerine ve Nezazeti Aliyelerinden dahi Nezareti aciziye işar 
ile Şûrayı Devletin tahtı tasdikından geçip alelusul iradei seniyesi 
istihsal olunmak üzere bilâ mezuniyet akçe sarfının külliyen 
meni hususuna Şûrayı Devlet ve Meclisi Mahsusu Vükelâ karar
ları üzerine tarafı samii cenabı Sadaretpenahiden bilistizan ira
dei seniyei hazreti Padişahi şeref müteallik buyrulmuş ve ol
babda Meclisi Vükelâce kaleme alman mazbatanın bir sureti 
leffen irsal savbı âlileri kılınmış olmağın ber mantuku iradei 
seniye icabı halin icrasına Himemi Aliyeleri derkâr buyrul-
mak babında. 

[ I ] Posta ve telgraf nezaretine hitaben 

fkx 1 0 6 — Avrupakari eşyayı zücaciye imaline 
mahsus olarak Selanikte bir fabrika inşası 

imtiyazı hakkında mukavelename 
Madde 1 — Buhar makinesi vasıtasile her cins gaz lâmbası 

şişesİIe eczacı sürahisi ve billura müşabih sürahiler ve küçük ve 
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büyük kadeh ve kupalar ve her nevi kandil ve nargile ve gaz 
lâmbası ve şekerci kavanozları gibi eşyayı zücaciye imaline 
mahsus nefsi Selânikte münasib bir mahalde bir fabrika inşası 
için tebaai Devleti Aliyeden Mişon Levi ile Selanik tüccarından 
tlya Levi bin Nahmiyaz nam kimesnelere on sene müddeti im-
tiyaziye ile ruhsat verilmiştir. 

Madde 2 — işbu ruhsat tarihinden itibaren on sene zarfında 
nefsi Selanik ve mülhakatında bu yolda bir fabrika inşasi için 
kimseye ruhsat verilmiyecektir. 

Madde 3 — Tarihi imtiyazdan bir sene zarfında fabrikanın 
inşasına mübaşeret olunarak andan altı mah hitamında şişe ima
line bed ve mübaşeret olunacak ve şayet altı mah mürur edipte 
imalâta bededemediği ve bedettikten sonra imalâta germiyetle 
devam etmeyip tatil ettiği ve bu yolda fabrika tesisi ahar taraf
tan taleb ve istida olunduğu takdirde hakkı imtiyaz sakıt ola
cak ve o takdirce sair taliplere dahi bu babda ruhsat verilecektir. 

Madde 4 — Mezkûr fabrikada imal olunacak eşya için 
muktazı olan şişe toprağını nrumaileyhima gerek vilâyeti mer
kum e dahilinde ve gerek vilâyati sairede arazii emiriyei haliye-
de tesadüf eder ise meccanen ahzeylemek salâhiyetini haiz ola
cak ve eshabı uhdelerinde bulunan araziden alacağı şişe top
rağı için sahibinin muvafakatim istihsale mecbur olacaktır. 

Madde 5 — Zikrolunan fabrikanın tesisi için ilk defa olarak 
Avrupadan celbolunacak alât ve edevat resmi gümrükten muaf 
tutulacağı gibi on sene zarfında bu fabrikanın mamulâtından 
dahilen sarfolunacak bilcümle eşyadan gerek berren ve gerek 
bahren gümrük resmi alınmıyacak ve memaliki ecnebiyeye irsal 
olunacak mamulât dahi resmi gümrükten müstesna tutulacak ve 
fakat suiistimali men için gümrük tarafından gösterilecek kava-
ide imtiyaz sahihleri tarafından l iayet olunacaktır. Ashabı imti
yaz on sene mürurundan fconra sair yerli mamulâtına tevfikan 
mezkûr fabrika mamulâtının lâzım gelen rüsumunu tediyeye mec
bur olacaklardır. 

Madde 6 — Mumaileyhimanm fabrikada istihdam edecekleri 
bazı ustalardan maada hademe ve amelei saire tebaai Devleti 
Aliyeden olacaktır. 
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Madde 7 — Mumaileyhimanın dahili dairei imtiyazlarında 
billur olmıyarak yalnız polluk şişe imal edenler bulunur veyahut^ 
müddeti imtiyaziyelerinde o misillû şişe yapmak istiyenler olur 
ise onları icrayı sanattan men iddiasına hakları olmıyacaktır. 

[İrade tarihi: 2 J cemaziyellûlû 1303 ve 17 şubat 1301 ] 

Jfc: 1 0 7 — D a i r e i A s k e r i y e v e B a h r i y e v e T o p h a 
n e T e k a ü d S a n d ı k l a r ı n ı n b i t t e v h l d U m u m A s k e r i 

T e k a ü d S a n d ı ğ ı n ı n t e ş k i l i h a k k ı n d a 
i r a d e i s e n i y e 

27 cemaziyelûlû 1303 ve 19 şubat 1301 
M e c l i s i M a h s u s u V ü k e l a m a z b a t a s ı 

Askerî Tekaüd Sandığının ıslâhı ahvali ve müteferriatı hak
kında mukaddema Meclisi Rüesace tanzim ve irsal olunan maz
bata üzerine cereyan eden müzakeratı havi Şûrayı Devlet Tan
zimat Dairesinden ita olunup meyanei acizanemizde mütalâa 
olunan işbu mazbatanın şamil olduğu tafsilâtın hulâsası mevcud 
olan nizamname hükmünce askerî ümera ve zabitanı için müret 
teb tekaüd maaşlarının derecatı itibarile anlardan vefat edenle
rin evlâd ve ayallerine tahsis olunmakta olan aylıkların kemiyatı 
gayet dun olmasına ve müdafaai vatan yolunda vakfı enfas eden 
ümera ve zabitanı askeriye ailelerinin terfihi hali şanı âli iktizayı 
cehlinden olup bu da mezkûr sandığın sermaye ve idarece duçar 
olduğu müzayakadan tahlisile bir derecei iktidara isaline müte
vakkıf olduğu gibi mukaddema dairece tadilen kabul olunan 
Askerî Tekaüd Kanunu lâyihasının dahi aile maaşlarının kabar-
tılması hakkındaki usul ve kavaidi havi bulunmasına binaen 
elyevm Maliye hazinesinin mütekaidin ve eramili askeriye maa-
şatı olarak senevî ifa etmekte olduğu ön dokuz milyon dört 
yüz bin kuruşun mahlûlâh sandığa aid olmak ve Dairei Bahriye 
ve Tophane Tekaüd Sandıkları dahi sermaye ve muhaassatı mev-
cudelerile birleştirilip umum Askeri Tekaüd Sandığı namile dairei 
askeriyede bir sandık teşkil edilmek ve hüdanekerde^bir harbi 
haricî zuhurile sandık sermayesinin âdemi kifayeti sabit olma
dıkça Maliye Hazinesinden bir şey tahsis olunmıyarak mezkûr 
sandık kendi varidatile idare kılınmak ve tahsisatın öyle bir 
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fevkalâde hal üzerine kifayetsizliği tahakkuk eylediği halde 
münhasaran olvakit açığını Maliye Hazinesi kapamak üzere as-
habile beraber Dairei Nizamiyeye naklile bu yolda teraküm 
edecek sermayenin bir gûna hasara hedef olmamak için müte
kaidini mülkiye sandığı sermayesinin"usulü irbah ve tenmiyesi-
ne tevfikan hıfz ve tenmiye olunması ve teşekkül edecek yeni 
sandık idaresinin bir nazır ve bir heyeti daime ve bir heyeti 
fevkalâde yedine tevdiile bunda Bahriye ve Tophane dairelerin
den ve Divanı Muhasebat ile Maliye Hazinesinden dahi âza bu
lundurulması ve sandıkların tevhidi muamelesinin bin üç yüz iki 
senei maliyesi martından itibaren icrası için devairi askeriye ile 
Maliye Nezaretine tebligat ifası ve şu halde salifülbeyan Askerî 
Tekaüd Kanunu lâyihasının bazı ahkâmı tebeddül edeceği gibi 
müşiran aileleri muhassasatına dair yapılan nizamnamenin ana 
meze ve idhali lüzumuna binaen Dairei Askeriye ile bilmuhabere 
icrayı icabının Şûrayı Devlete havalesi beyanından ibaret bulun
muş ve sureti maruza mütekaidin ve eytam ve eramili askeri
yenin sayei ihsanvayei hazreti hilâfetpenahide temini maişetleri 
maksadına mübteni olarak muvafıkı hal ve maslahat görünmüş 
olup fakat Maliye Hazinesinden sandığa devrolunacak maaşat 
münhallâtının ilâ gayrinnihaye oraya aidiyetinden sarfınazarla 
muvazer.ei atiyeye medar olmak üzere münhallâtı mezkûre san
dıkça husulü iktidar zamanına değin muvakkaten terkolunarak 
hususatı sairei maruzanın ber mucibi mazbata ifayı muktazıyatı 
bilittihad tensib edilmiş isede katibei ahvalde emrü ferman 
hazreti veliyülemir efendimizimdir. 

(İrade tarihi: 28 cemazigelevvel 1303, 20 şubat 1301 ] 

JVÎ: 1 0 8 — Müşirden mülâzimi saniye kadar erkân 
ve ümera ve zabitanı askeriyeden irtihali darı 
baka edenlerin terkeyleyecekleri eytam ve era-

mile ita olunacak maaşların sureti tahsisine 
dair Nizamname 

2 Cemaziyelahir 1303 24 şubat 1301 
Madde 1 — Meydanı muharebede şehid olan ve âmiri ta

rafından memur olduğu hizmeti askeriye üzerinde ve bir ma
halde ve yahut kolera veyahut bunun gibi ileli mühlikei sariye 
mevcud iken oraya memur olupta illeti mezbureye tutularak 
ondan velhasıl gerek meydanı muharebede ve gerek her hangi 
bir hizmeti askeriye esnasında yaraya giriftar olupta bade 
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azmüddet anın fili tesirinden vefat eden erkân ve ümera ve 
zabitan ile memurini sıhhiyei askeriyenin yetimleri ve zevcei 
metrukei menkûhaları zeyli kanunnameye mülhak cedvelde gös 
terilecek usul üzere eytam ve eramil maaşının birinci merte
besine ve ahvali meşruhanın haricinde vefat eden erkân ve 
ümera ve zabitanın yetimleri ve zevcei metrukeleri maaşı mez
kûrun ikinci mertebesine müstehak olurlar. 

Madde 2 — Rütbei müşiriyi haiz olanlardan hululü eceli 
mevudile irtihali darı beka edenlerin eytamı üç nefer ve daha 
ziyade ise dört bin beş yüz elli iki ve şehiden veyahut hizmeti 
memureden mütessiren vefat eden müşiran eytamı kezalik üç 
nefer ve daha ziyade ise altı bin sekiz yüz yirmi dokuz kuruş 
verilir ve feriklik rütbesini haiz olduğu halde ecelile vefat 
edenlerin eytamı üç nefer ve daha ziyade ise iki bin kırk altı 
ve bunlardan şehiden veya hizmeti memureden müteessiren 
vefat eyliyenlerin eytamı üç nefer ve daha ziyade ise üç bin 
altmış dokuz ve mirliva paşalardan ecelile vefat edenlerin 
eytamı üç neferden ve daha ziyade ise bin üç yüz altmış beş 
ve bunlardan şehiden irtihal eyliyenlerin eytam ve eramili ke
zalik üç nefer ve daha ziyade ise iki bin kırk sekiz ve mira
laylardan ecelile vefat edenlerin eytamı üç nefer ve daha ziyade 
ise yedi yüz otuz üç ve şehiden irtihal eyliyenlerin eytamı üç 
nefer ve daha ziyade ise bin yüz ve kaymakamlardan ecelile 
vefat edenlerin eytamı üç nefer ve daha ziyade ise beş yüz on 
ve şehiden irtihal eyliyenlerin eytamı üç neferden ziyade ise 
yedi yüz altmış kuruş maaş tahsis ve ita olunur. Eğer müte
veffanın yetimi bir nefer ise bu maaşın beş yüz kuruşu tam ve 
ondan yukarısının nısfı ve yetim iki nefer ise beş yüz kuruşu 
tam ve ondan yukarısının üç rubu tahsis kılınır ve eytamın 
taaddüdüne mebni haddi gayet olarak tahsis ve beyinlerinde 
seviyen taksim kılınmış olan aile maaşlarından iki yetim 
kalıncaya kadar maaştan sakıt olan ve vefat edenlerin hissesi 
diğerlerine taksim olunur. İki yetim kaldığı halde mecmuu ma
aşın beş yüz kuruşu tam ve üst tarafının üç rübu onlara tahsis 
olunarak bir rubu sandığa kalacağı gibi bir yetim kaldığı halde 
dahi mecmuu maaşın beş yüz kuruşiie fazlasının nısfı ona tahsis 
olunarak nısfı diğeri sandığa kalacaktır. 

Madde 3 — Bendi sabıkta beyan olunan rütbei askeriye 
nin madununda bulunanlardan yani binbaşılardan ecelile vefa-
edenlerin ailesine dört yüz on dokuz ve şehiden irtihat 
edenlerin ailesine altı yüz yirmi sekiz ve alayeminlerinden ecelilel 
vefat edenlerin ailesine üç yüz elli ve şehiden irtihal eyliyen-

T. 1 C. 5 F. 28 
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lerin ailesine beş yüz yirmi beş ve alay imamlarından ecelile 
vefat edenlerin ailesine üç yüz on ve şehiden irtihal eyleyenle
rin ailesine dört yüz altmış altı ve sağkolağalarmdan ecelile 
vefat edenlerin ailesine iki yüz seksen dokuz ve şehiden irti
hal eyliyenlerin ailesine dört yüz otuz dört ve solkolağala-
rından ecelile vefat edenlerin ailesine iki yüz elli iki ve şehiden 
irtihal eyliyenlerin ailesine üç yüz yetmiş dokuz ve alaykâtib-
lerinden ecelile vefat edenlerin ailesine iki yüz yetmiş dokuz 
ve şehiden irtihal eyliyenlerin ailesine dört yüz on dokuz ve 
tabur kâtiblerinden ecelile vefat edenlerin ailesine yüz seksen 
yedi ve şehiden irtihal eyliyenlerin ailesine iki yüz elli ve sü
vari yüzbaşılarından ecelile vefat edenlerin ailesine yüz kırk 
üç ve şehiden irtihal eyliyenlerin ailesine iki yüz on beş ve 
piyade ve topçu yüzbaşılarından ecelile vefat edenlerin ailesine 
yüz ofuz yedi ve şehiden irtihal eyliyenlerin ailesine iki yüz 
beş ve süvari yüzbaşı vekillerinden ecelile vefat edenlerin aile
sine yüz iki ve şehiden irtihal eyliyenlerin yüz elli dört ve 
süvari mülâzimi evvellerinden ecelile vefat edenlerin ailesine 
doksan altı ve şehiden irtihal eyliyenlerin yüz kırk dört ve 
tabur imamlarından ecelile vefat edenlerin ailesine yüz on altı 
ve şehiden irtihal eyliyenlerin yüz yetmiş dört ve piyade ve 
topçu mülâzimi evvellerinden ecelile vefat edenlerin ailesine 
doksan iki ve şehiden irtihal eyliyenlerin yüz otuz sekiz ve 
tabur kâtibi muavinlerinden ecelile vefat edenlerin ailesine 
doksan iki ve şehiden irtihal eyliyenlerin yüz otuz sekiz ve 
süvari mülâzimi evvel vekillerinden ecelile vefat edenlerin aile
sine seksen ve şehiden vefat edenlerin ailesine yüz yirmi ve 
süvari mülâzimi sanilerinden ecelile vefat edenlerin ailesine 
seksen altı ve şehiden irtihal eyliyenlerin yüz yirmi dokuz 
piyade ve topçu mülâzimi sanilerinden ecelile vefat edenlerin 
ailesine seksen iki ve şehiden irtihal eyliyenlerin yüz yirmi üç 
ve süvari mülâzimi sani vekillerinden ecelile vefat edenlerin 
ailesine yetmiş bir ve şehiden irtihal eyliyenlerin yüz on yedi 
ve topçu mülâzimi salislerinden ecelile vefat edenlerin ailesine 
yetmiş yedi ve şehiden irtihal eyliyenlerin yüz on altı kuruş 
tahsis ve ita olunur. Şu kadar ki işbu müteveffaların yetimi bir 
neferden ziyade olduğu halde her yetim için aile maaşının 
üzerine yirmi kuruş zammolunarak mecmuumaaş neye baliğ olur 
ise eytamın rüusu efradına alesseviye taksim kılınır ve eytamdan 
vefat eden veyahut sinni yirmiyi tecavüz etmek ve izdivaç 
etmek gibi esbabdan dolayı maaştan sakıt olanlar olduğu 
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halde hini tahsiste bunlar için aile maaşına zammedilen yirmi 
kuruş sandığa kalıp aile maaşından olan hissesi diğer yetim
lerin maaşlarına seviyen taksim edilir. Yetimlerin birden ziya
desi hep bu suretle maaş hakkından sakıt olupta yalnız bir 
nefer kaldığı halde taaddüdü eytamdan dolayı zammedilen 
yirmişer kuruş sandığa kalıp yalnız aile maaşı ol yetimin hakkı 
maaştan sukutuna kadar ana verilir. Kaldı ki binbaşılarla alay 
eminlerinden şehiden vefat edenlerin ailesine tahsis kılınacak 
maaşlar beş yüz kuruşu tecavüz edeceğinden beş yüzden üst 
tarafı için ikinci maddede beyan olunan kaide bunlar hakkında 
dahi cari olur. 

Madde 4 — Eytamı müstahakkı maaş olanların bir zevcesi 
veya müteaddid zevcelerinin cümlesi bir yetim hükmünde ol
duğu gibi valide ve ceddenin ikisi de bir yetim hükmündedir. 
Zevcenin taaddüdü halinde hissesi zevcat beyninde mütesaviyen 
taksim olunacağı gibi validenin hissesi cedde ile beyinlerinde 
seviyen taksim edilir ve müteveffanın eytamı olmayıpta yalnız 
zevcesi veya validesi veyhut ceddesi bulunur ise onlar birer yetim 
hükmünde müstahakkı maaş olur ve müteaddid zevcelerden 
hakkı maaştan sakıt veya fevt olanların taksimi mezkûrdan 
isabet eden hisseleri diğerinin maaşına zammolunur. Vefat 
eden valide ve cedde hakkında dahi olveçhile muamele edilir. 
Mutallâkalar maaşdan mahrum olduğu gibi müteveffanın sair 
ekaribi dahi maaşa nail olamaz. 

Madde 5 — Balâda birinci maddede mezkûr olan maaş 
erkek yetimlere yirmi yaşına kadar ve kız ve dul yetimlere ve 
zevcei metruke ve bikes ümmehata bunlar ere varıncaya değin 
ita olunur ve fakat eytamın iki gözü ama veya meflûc 
veya kötürüm veya mecnun gibi bütün bütün kâr ve kisbden 
kalmış derecede malûl oldukları tıbben tebeyyün eylediği halde 
bunların maaşları kaydı hayat şartile ifa kılınır. 

Madde 6 — Zevci müteveffası askeriden bulunmuş olupta 
ondan dolayı sahibei maaş bulunan dul yetimeye pederinin 
vefatından dolayı başkaca maaş tahsis olunmaz. Yalnız pederi
nin vefatından dolayı müstahakk olacağı maaş zevcinden do
layı aldığı maaşdan ziyade olmak lâzım geldiği takdirde işbu 
iki maaş beynindeki tefavüt zevcinden dolayı merbut olan 
maaş üzerine zammolunur. 

Madde 7 — Mülâzimi saniden müşirana kadar asakiri şa
hane ümera ve zabitan ve memurini sıhhiyesinden mütekaid 
iken vefat edenlerin ailesine dahi bu kaideye tevfikan maaşlar 
tahsis ve ita olunur. 
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Madde 8 — Erkân ve ümera ve zabitaı mumaileyhimden 
birinci bendde beyan olunduğu veçhile şehiden veya tesiri 
hizmetle irtihali vuku bulanların eytam ve eramiline tahsis olu
nacak birinci mertebe maaşları kararı kadimine ve 16 kânunu
evvel 301 tarihli iradei seniye hükmü cehline tevfikan hazinei 
celileden tesviye ve ita kılınacaktır. 

Şehiden veyahut bir 
hizmeti memure 

Eceli mevudile ve
arızası sebebile er
kân ve ümera ve 

fat eden erkân ve zabıtanı askeri
ümera ve zabıta nin eytamına 
nın eytamına ve verilecek 

rilecek maaş maaş 

4552 6829 Müşir Paşalar 
2046 3069 Ferik 
1365 2048 Mirliva „ 

733 1100 Miralaylar 
510 7 6 0 Kaymakamlar 
419 6 2 8 Binbaşılar 
350 525 Alay eminleri 
310 466 Alay imamları 
289 434 Sağkolağaları 
252 379 Solkolağaları 
279 419 Alay kâtibleri 
187 250 Tabur 
143 215 Süvari yüzbaşıları 
137 205 Piyade ve topçu yüzbaşıları 
102 154 Süvari yüzbaşı vekilleri 
96 144 Süvari mülâzimi evelleri 

116 174 Tabur imamları 
92 138 Piyade ve topçu mülâzimi 

evelleri 
92 138 Tabur kâtibi muavinleri 
80 120 Süvari mülâzimi evvel vekilleri 
86 129 „ , s an ileri 
82 123 Piyade ve topçu ınülâzimisani-

leri 
71 117 Süvari mülâzimisani vekilleri 
77 116 Topçu mülâzimi salisleri 
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Küçük zabitan vc nefcratııı tekaüde istihkak 
veren illet ve sakatlıklarım mübeyyin 

mevad 

Birinci derece üç maddeyi müştemildir 

Madde 1 — Firengi ve belsoğukluğundan maada her han
gi bir illet ile olursa olsun iki közü kamilen rüyetten mahrum 
kalmak. 

Madde 2 — İki etrafı âliye ve iki etrafı sâfile ve bir tarafı 
âli ile bir tarafı sâfilin ikisi birden külliyen veyahut bunların 
kıtaatı müterekkibei kebireleri olan el veya bilek veya bazu veya 
ayak veya bacak veya uyluk hizalarından darbei nariye ve 
istisal ve ihtirak ve incimad veya kangrenden mahv ve telef 
olmak veya etraf ve kıtaatı mezkûrenin tıbben iadei sıhhati 
gayri mümkün felci tam veya alil ve afatı muhtelifei saire 
neticesi olarak tegayyürat ve tedenniyatı sakime sebebile 
büsbütün amelden kalup madum hükmünde bulunmak. 

Madde 3 — İki elin birden bilcümle parmakları tekmil 
sülâmilerinden külliyen zayi olmak, 

İkinci derece dört maddeyi şamildir 

Madde 1 — Herhangi bir illetten olur ise olsun iki göz 
birden sakat olup bunun birinin rüyeti kamilen zayi olmak ve 
diğerinin rüyeti zayi olma derecelerine gelmek veyahut iki 
gözün rüyeti zayi olmak derecesine vasıl olmak. 

Madde 2 — İadei sıhhat ve afiyeti gayri mümkün olduğu 
fennen hükmolunan her nevi itilâli şuuru müzmine. 

Madde 3 — Gerek ulvî ve gerek süflî bir tarafın mecmuan 
veyahut birinci derecede beyan olunduğu gibi kıtaatı müterek
kibei kebirelerinin biri mahv ve telef olmak veyahut ameliyatı 
cerrahiye vasıtasile katolunup veyahut iadei sıhhati gayri kabil 
felci tam veya alil ve afatı saireden dolayı büsbütün amelden 
kalıp madum hükmünde bulunmak. 

Madde 4 — Gerek sağ ve gerek sol ellerinden birinin beş 
parmakları kamilen sülâmilerinden zayi olmak. 
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Üçüncü derece 

Balâda birinci ve ikinci derecelerde beyan olunan illetler ve 
sakatlıklardan ehven olarak malûl olup hizmeti askeriyelerini 
ifaya mani olur her dürlü illet ve sakatlıklar ile musab lulunan 
veya iadei sıhhati mümkün her türlü ihtilâli şuura mübtelâ 
olan veyahut illeti mezkûre ile malûl olupta badettedavi kesbi 
sıhhat eden veyahut firengi ve belsoğukluğundan naşi iki gözü 
kamilen rüyetten mahrum kalanlar. 

Başçavuş ve andan aşağı neferata kadar mezkûr 
üçüncü derece sekiz kısma bittcfrik 

berveçhi zir beyan olunur 

Birinci kısım beş maddeyi muntazammındır 

Madde 1 — Gerek sağ ve gerek sol taraf mafsal menki-
binin veyahut kezalik mafsalı harkafai fahzinin iltisakı tam 
veya veremi ebyaz veyahut yerine konulamamış hâl veya fena 
iltiyam bulmuş kesrülazm ve bunlara mümasil ve iadei sıhhati 
gayri kabil ilel ve afat ile musab olarak mafasılı mezkûreden 
birinin hareketi büsbütün zayi olarak amelden kalmak. 

Madde 2 — Mak'ad gayri tabiî vaki olmak. 
Madde 3 — Amudu fakarinin inhinasını müstelzim olan ve 

bedenin harekâtı tabiiyesine daimî suretle İrası usret eden 
marazı Pot t olmak veyahut amudu mezkûr sair ilel ile malûl 
olup daimî suretle harekâtı bedeniyeye betaet gelmek. 

Madde 4 — İki elin birden parmakları mevcud olup fakat 
iltisak veya sair ilel ve eskamdan dolayı kâffesi birden hizmet
lerini icraya muktedir olamamak. 

Madde 5 — Frengi ve belsoğukluğundan naşi iki gözü bir
den rüyetten mahrum olmak. 

ikinci kısım yedi maddeyi havidir. 

Madde 1 — S a ğ ve sol mirfak mafsallarının birinde ve 
kezalik sağ ve sol mafsalı rükbenin birinde mafsalı menekib 
ve harkafa hakkında birinci kısımda beyan olunan teğayyüratı 
mütenevvia misillû afat zuhur etmesinden dolayı harekâtı maf-
saliye büsbütün zayi olmak. 
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Madde 2 — İki ayağın parmaklarının kâffesi her ne se-
beble olur ise olsun külliyen zayi olmak veyahut amelden 
kalup madum hükmünde bulunmak 

Madde 3 — İki elin baş parmaklarının ikisi birden zayi 
olmak veyahut amelden kalup madum hükmünde bulunmak. 

Madde 4 — İki kulağın birden iadei sıhhati gayri mümkün 
oduğu fennen hükmolunacak asammiyeti tamamesi olmak. 

Madde 5 — Frengi ve belsoğukluğundan naşi ve yahut 
kasden bir gözünün rüyetini kaybedenler müstesna olarak cerh 
ve darb ve ihtiraktan veya ileli saireden naşi bir gözünün rü-
yeti tamamen zayi olmak. 

Madde 6 — Sağ elin ibham ve şehadet parmaklarının ikisi 
birden büsbütün zayi olmak veya ilel ve afattan dolayı amel
den kalarak madum hükmünde bulunmak. 

Madde 7 — S a ğ elin baş parmağından maadası külliyen 
zayi olmak veyahut amelden kalarak madum hükmünde bulunmak. 

Üçüncü kısım sekiz maddeyi havidir 

Madde 1 — Frengi ve belsoğukluğundan naşi veya kasden 
bir gözünün rüyetten nakisa verenler müstesna olarak cerh ve 
darb ve ihtirakan ve ileli saireden naşi bir gözünün niyeti 
hemen kör olmak derecesine vasıl olmak. 

Madde 2 — S a ğ ve sol bilek veya topuk mafasılından bi
rinin iltisak veya sair bir illet sebebile harekâtı tamamen zayi 
olmak. 

Madde 3 — Gerek sağ ve gerek sol ellerinden birinin 
baş parmakları mevcud olup fakat iltisak veya sair eskamdan 
dolayı kâffesi birden hizmetlerini icraya muktedir olamamak. 

Madde 4 — Vücûdun bir mahallinde ef'ali hayatiyenin su
reti husulüne bir dereceye kadar mani olan ve şişliği harice 
çıkmış olan (anverisma) yani tevessüü şiryanı darbi bulunmak. 

Madde 5 — Frengi veya belsoğukluğundan başka ilel ve 
afatı mütenvviadan naşi iadei sıhhati gayri mümkün olan seli-
silbevl ve usreti bevli daimî nusuru bevlî ile musab olmak. 

Madde 6 -— Frengi veya belsoğukluğundan maada sair 
illeti cerihadan naşi olan felci adelei masana makad veya cmai 
müştekime daimî suretle daılaşıp defi hacete usret vermek. 
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Madde 7 — Hizmeti askeriye tesirinden neş 'et eylediği 
muhakkak olup yerine konulmaz fıtık ile kezalik hizmeti aske
riye tesirinden vuku bulduğu müsbet olan kebir ve bağ tutması 
mümkünsüz fıtık olmak. 

Madde 8 — S a ğ elin yalnız baş parmağı veyahut yalnız 
şehadet parmağı zayi olmakla beraber diğer parmakların dahi 
harekâtına mani olacak bir illetle malûl bulunmak. 

Dördüncü kısım altı maddeyi mutazammındır 

Madde 1 — Etrafı âliye ve sâfileden birinde veya mezkûr 
mahallerin kıtaalarmın birinde veyahut boyun ve sadır ve çene 
ve dil ve burun misillû vücudun kıtaatı muhimmesinden birisinde 
nakısa ve kasareti daimî evtar vücudun bir kıtasının ka f i l e nok-
saniyet veyahut bir miktar eczasından zayi olmak ve iltisaka-
tünnesce ve tedenniyatı sakime ve nim iltisak ve felci gayri 
mümkün ve dumuru adalât ve evramı gayrı tabiiye yani evramı 
lifiye ve gudrufiye ve azmiye ve lahmiye ve sertaniye ve de
va kabul etmiyen afatı saireden naşi bunların birinin harekâtı
na betaet ve ef'alinin husulüne suubet tari olmak. 

Madde 2 — Etrafı âliye ve sâfileden birinin veya bunların 
bir kıtasının veyahut vücudun kıtaatından birinin harekâtına 
suubet veren veya icrayı fiil ve amellerini müteassir kılan hu-
racı müterakime ile veyahut nasır ile bulunan karha veremülazm 
illetlerile malûl bulunmak. 

Madde 3 — Bir ayağın bilcümle parmakları külliyen zayi 
veyahut amelden sakıt olup madum hükmünde bulunmak. 

Madde 4 — So l elin ibham ve şehadet parmaklarının ikisi 
birden külliyen zayi olmak veya amelden kalmak. 

Madde 5 — So l elin dört nihayet parmakları birden kül
liyen zayi olmak veyahut madum hükmünde bulunmak. 

Madde 6 — S o l elin yalnız baş parmağı ve yahut yalnız 
şehadet parmağı zayi olmakla beraber diğer parmakları dahi 
harekâtına mani olacak bir illetle malûl bulunmak. 

Beşinci kısım altı maddeyi müştemildir. 

Madde 1 — S a ğ elin baş parmağı külliyen zayi olmak ve 
yahut amelden kalmak. 
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Madde 2 — Sağ elin şehadet ve vusta parmaklarının ikisi 
birden zayi olmak veyahut amelden kalmak. 

Mkdde 3 — S a ğ elin üç nihayet parmakları külliyen zayi 
olmak veyahut madum hükmünde kalmak. 

Madde 4 — Sağ elin baş parmağından maada diğer par
maklarının ikinci ve üçüncü sülâmileri zayi olmak veyahut 
madum hükmünde olup yalnız muştülyede muttasıl olan birinci 
sülâmileri baki kalmak. 

Madde 5 — Bir ayağın baş ve ikinci parmakları külliyen 
zayi olmakla beraber diğer üç parmaklarının harekâtına daimî 
surette betaet gelmek. 

Madde 6 — Bir ayağın dört nihayet parmakları külliyen 
zayi olmak ve yahut amelden kalmak. 

Altıncı kısım altı maddeyi mutazammındır 

Madde 1 — S a ğ elin yalnız şehadet parmağı külliyen zayi 
olmak veyahut madum hükmünde bulunmak. 

Madde 2 — Sol elin yalnız baş parmağı külliyen zayi olmak 
veyahut madum hükmünde bulunmak. 

Madde 3 — Sol elin şehadet ve vusta parmaklarının ikisi 
birden külliyen zayi olmak veyahut madum hükmünde bulun
mak. 

Madde 4 — Sol elin üç nihayet parmaklan külliyen zayi 
olmak veyahut madum hükmünde bulunmak. 

Madde 5 — Sol elin baş parmağından maada diğer par
maklarının ikinci ve üçüncü sülâmileri külliyen zayi olmak ve 
yahut madum hükmünde olup yalnız muştülyede muttasıl olan 
birinci sülâmileri baki kalmak. 

Madde 6 — İlleti efrenciyeden maada afat ve emrazı saire 
ve cerihadan dolayı cihazı tenasüliyenin biri veya cümlesi kül
liyen zayi olmak. 

Yedinci kısım sekiz maddeyi havidir, 

Madde 1 — Sol elin yalnız şehadet parmağı külliyen zayi 
olmak veyahut madum hükmünde bulunmak. 

Madde 2 — So l elin yalnız şahadet parmağı nihayet sülâ
mileri zayi olmak veyahut madum hükmünde bulunmak. 
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Madde 3 — Sağ veya sol elllerden birisinin iki nihayet 
parmaklarının külliyen zayi olmak veyahut madum hükmünde 
bulunmak. 

Madde 4 — S a ğ veya sol ellerden birinin üç nihayet par
maklarının ikinci ve üçüncü sülâmileri zayi olmak veyahut 
amelden kalarak madum hükmünde bulunmak. 

Madde 5 — Esnayi harpte bir ayağın yalnız baş parmağı 
külliyen zayi olmak veyahut madum hükmünde bulunmak. 

Madde 6 — Bir ayağın üç nihayet parmakları külliyen zayi 
olmak veyahut madum hükmünde bulunmak. 

Madde 7 — Dişleri külliyen mefkud veyahut yekdiğerine 
gayri mütekabil akallî on beş noksan olmak. 

Madde 8 — Eseri harpten yalnız bir kulağın iadei sıhhati 
gayri mümkün olduğu fennen hükmolunacak asammiyeti tammesi 
olmak. 

Sekizinci kısım beş maddeyi müşirdir. 

Madde 1 — S a ğ elin ve solak olduğu halde sol elin baş 
ve şehadet parmaklarından maada yalnız bir parmağı külliyen 
zayi olmak veyahut madum hükmünde bulunmak. 

Madde 2 — S a ğ ve sol ellerden birinin baş parmakların
dan maada iki parmağının birden ikinci ve üçüncü sülâmileri 
zayi olmak veyahut madum hükmünde bulunmak. 

Madde 3 — S a ğ ve sol ellerden birinin üç nihayet par
maklarının birden üçüncü sülâmileri zayi olmak veyahut ma
dum hükmünde bulunmak. 

Madde 4 — İlleti efrenciyeden naşi olmıyarak sayvanı 
üzün zayi olmak. 

Madde 5 — Bir ayağın baş parmağından maada yalnız 
iki parmakları külliyen zayi olmak veyahut madum hükmünde 
bulunmak. 

İşbu nizamnameye dahil olan derecat ve aksamın haricin
de olarak bir illetle küçük zabitan ve neferattan biri malûl 
olupta tıbben tekaüdü lâzımgeldiği halde onun tekaüdü işbu 
nizamnamede münderiç derecat ve aksama kıyasen e t ıbba ta
rafından tahdid ve icra kılınacaktır. 
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Balâda muharrer derecat ve aksamda münderiç illetler ve 
sakatlıklardan bir kaçı şahsı vahidde cemolduğ-u halde mezkûr 
illetler ve sakatlıklardan başlıcasının derece ve aksamı maaş 
üzerine derece ve aksamı dun olan sair illet ve sakatlıklardan 
derece ve kısımları maaşının humsu zammolunacaktır. 
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Küçük zabitan ve neferatı askeriyeden üçüncü 
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/rarfe farili cemaziytlâhtr 1303, 24 şubat 1301 

.Yi: 1 0 9 — Dersaadct köprüleri rüsumu 
müruriyesi tarifesi 
Binek ve yük hayvanların-

Piyade olarak gelip geçen dan mahmul ve gayri mah- Mahmul ve gayri mahmul 
yolcuların beherinden mut olanlarının beherinden merkebin beherinden 

Para Para Para 

10 60 sabıkı 
40 

40 sabıkı 
30 
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Fayton ve kupa misillû 
içinde adam olup olmı

yan iki atlı arabanın 
beherinden 

Para 

240 sabıkı 

100 cisri cedid 

80 „ atik 

Yak götürür iken beher 
sırık hamalından İçinde adam olup olmı-

çift yan sediyenin beherinden 

Manda ve sığırın 
beherinden 

Para 

80 sabıkı 

60 

Fayton ve kupa misillû 
içinde adam olup olmı

yan tek atlı arabanın 
beherinden 

Para 

200 sabıkı 

80 cisri cedid 

60 „ atik 

Kuzu ve koyun ve keçi
nin beherinden 

Para Para Para 

80 sabıkı 
60 

İnek ve mands buzağısı 
res 
1 

Para 

40 sabıkı 
20 

Eşya taşımağa mahsus 
iki atlı ve yüklü araba

nın beherinden 

10 200 sabıkı 

80 

Eşya taşımağa mahsus 
manda ve öküz arabası

nın mahmul olanının 
beherinden 

Para Kuruş 

400 sabıkı 5 cisri cedid 200 sabıkı 3 cisri cedid 

3 „ atik 2 „ atik 

Keza eşya taşımağa mah
sus manda ve öküz 

arabasının gayri 
mahmulünden 

Para Kuruş 

Kuruş 

Eşya taşımağa mahsus 
tek atlı ve yüklü ara

banın beherinden 
Para 

Eşya taşımağa mahsus 
iki atlı yüksüz arabanın 

beherinden 
Para 

3 cisri cedid 100 cisri cedid 100 cisri cedid 
2 „ atik 60 „ atik 60 „ atik 

Eşva' taşımağa mahsus 
tek atlı yüksüz araba

nın beherinden 

Deve 
res 

1 

Kaz ve hindi sürüsü 
çift 

1 
Para Para Para 

80 cisri cedid 80 sabıkı 10 cisri cedid 
60 „ atik 40 5 ; atik 

Ay. 
Adet 

1 Canavarın beherinden 
Yüklü hamalın 

beherinden 
Para Kuruş Para 

40 sabıkı 3 cisri cedit 40 sabıkı 
2 0 2 „ atik 20 
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Mekâtibi askeriye şak ir dan ı ve silâh altında olarak tabur 
ve bölük ile mürur edecek asakiri nizamiye ve zabtiye zabitanı 
ve neferatı ve silâh altında olmıyarak geçecek asakiri nizamiye 
ve zabtiye çavuş ve onbaşı ve neferatı ve zabtiyeye teslim 
olunan ashabı cinayat ve harik vukuunda mürur edecek tulumba 
takımı ve sair harik memurları ve mühimmatı harbiye ile ya
nında askeriden memur olan ve sahihen tayinat ve elbise 
ve levazımatı sairei askeriyeden bulunan eşyayi götüren 
araba ve hamallar ve cisre bağlı Tersane vapurları zabitanı ve 
yaverler ve emir çavuşları ve posta arabaları zikrolunan rüsu
mattan müstesna tutulacaktır. 

İrade tarihi 12 camaziyelûhır 1103,6 mart 1302 

Ns: 110 — Musevilerin aidatı mezhebiyelcrindcn 
olan kabelc resminin tahsiline tarafı hükümetten 

muavenet olunması hakkında iradeyi seniyeyi 
mübelliğ tahriratı dahiliye 

13 cemaziyelâhir 1303, 11 mart 1302 

Aidatı mezhebiyelerinden bulunan kabele resminin layıkile 
istifa olunamamakta olduğu cihetle olbabdaki fermanı âlinin 
tecdidi istidasını havi Hahambaşı kaymakamlığından atebei 
seniyeye takdim olunan arizadan dolayı şerefmüteallik buyru-
lan iradei seniyei cenabı padişahı üzerine Divanı Hümâyûn Ka
leminden ita olunan muktaza varakası Meclisi Mahsusu Vükelâda 
ledelmutalea mealine göre yehûd milletinin beyinlerinde b e y ' o -
lunan peynir ve lûhum ve hamrin beher kıy esinden narhı cari
sinden ziyade ayinleri üzere zam ve ilâve olunmakta olan ak
çenin Edirne ve tevabii Hahambaşısı marifetile tahsil ve Millet 
Sandığında hıfzettirilerek umuru millete sarfolunması hakkında 
Hahambaşı takriri ve mefsuh Meclisi Valâyı Adliye kararı üze
rine Edirne ve yine bu mealde Aydın "valilerine üç kıt 'a emri âli 
tasdir olunmuş isede Dersaadet için böyle bir emri âli ısdarına 
dair kayıt ve malûmata desteres olunamayıp ancak Hahambaşı 
kaymakamlığı beratı âlisi şurutunda "yehud taifesinin senevi 
üzerlerine edası lâ?ım gelen rüsumatı miriye ve tasadduk akçe-
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leri ve kabele tabir olunan sandığın rüsumat ve masarifat ve 
hahambaşılık aidatı verilmekte teallül ve tereddüt olunmıya „ 
deyu mukarrer olduğu cihetle hahambaşı kaymakamlığının isti
dası muvafıkı şurut göründüğü anlaşılmış ve zikroiunan kabele 
resminin hahambaşılık beratında münderiç olmasına ve bunun
da elhaleti hazihi milleti merkume beyninde cari bulunmasına 
nazaran emri âli tasdirinden sarfınazarla mezkûr resmin kemâ-
kân tamamen istihsaline muavenet olunması zımnında Emaneti 
Celilei Asafanelerine tebligat icrası tensib olunmuş ve olveçhile 
ifayı muktazası hususuna tarafı samii sadaretpenahiden bilisti-
zan iradei seniyei cenabı padişahı şeref müteallik buyurulmuş 
olmağın bermucibi iradei seniye icabı halin ifasına himemi 
aliyei düsturîleri derkâr buyrulmak babında. 

Nt: 111 — Ermeni Katolik patrifji ve Kilikya Kato-
(jikosu lstepan Bedros Azaryan Efendinin 

memuriyetini mııtazammııı 21 ceınazi 
yelâhır 1 3 0 3 tarihli beratı 

âli şan sureti 

Nişanı şerifi âlişanı sami mekânı sultanî ve tuğrayî garrayi 
cihanistanı hakanî hükmü oldur ki: 

Dersaadetim ve memaliki mahrusai şahanemde mütemek-
kin Ermeni Katolik Patriği ve Kilikya katogikosu Hasun Efen
dinin vuku bulan istifası üzerine yerine mukaddema usul ve 
kaidesi veçhile intihab edilmiş ve memuriyeti tarafı eşrefi Pa-
dişahanemden tasdik ve icra kılınmış olan patrik vekili piskopos 
Azaryan lstepan Bedros Efendi memuriyetini mutazammın beratı 
âlişanım isdar ve itasını istida eylediğine mebni Meclisi Mahsusu 
Vükelâyi fehamımca verilen karar üzerine müteallik ve şerefsu-
dur olan idarei seniyei şehriyaranem mucibince Divanı Hümayu
numdan kaidei kadimeye tevfikan balâsı hattı hümayunu mülû-
kânemle müveşşah işbu beratı âlişanımı verdim ve büyürdüm 
ki mumaileyh Azaryan lstepan Bedros Efendi Dersaadetim 
Ermeni Katolik Patrikliğine ve Kilikya Katogikosluğuna muta
sarrıf olup patrik ve katogikos olduğu kavmin kavaidi mez-
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hebiyesine mugayir ve usul ve nizamatı Devleti aliyeme münafi 
ve bin ikiyüz doksan altı senesi şehri rebiüllâhırinin on altısında 
selefi mumaileyh Hasun Efendiye ita kılınan beratta münderiç 
ve Divanı Hümayunumda mukayyed bulunan usul ve şeraite 
muhalif hal ve hareketi zuhur eylemedikçe ve bizzat istifası vu-
kubulmadıkca madamelhayat azlolunmıya ve patrik ve kato-
gikosluğuna tâbi yerlerde olan cemi murahhasalar ve piskopos
lar ve rahibler ve keşişler ve papaslar ve keşişeler ve sair kato-
lik cemaatinin büyüğü ve küçüğü mumaileyhi üzerlerine patrik 
ve katogikos bilip patrikliğine müteallik düşen umurlarında ken
dine müracaat edip yolunda olan sözünden tecavüz etmeyip 
her veçhile itaat ve inkıyad edeler ve patrik ve katogikoslu-
ğuna tâbi yerlerde azil ve nasba müstehak olan mürahhasaları ve 
papasları ve karabaşları mumaileyh ayinleri üzere azil ve nasb 
eyledikte aharden kimse müdahale eylemiye ve murahhasalar-
dan birinin tebdili lâzım geldikte patriki mumaileyhin mührile 
memhur takrir takdim olunup şurutu dercile yedine beratı âli-
şanım verilip maruzatı saire ile hiç kimseye mürahhasalık tevcih 
olunmıya ve işbu murahhasa ve piskoposların azil ve nasbi 
ve sui halini müş'ir vulât ve mutasarrifin ve hükkâm taraf
larından arz gelip teşekki olundukta sıhhati mumaileyhden 
istilâm olunmadıkça ısga olunmayıp bir tarik ile mukaddem 
ve muahhar tarihle ferman dahi sadir olursa itibar olunmıyarak 
bittahkik icabı icra oluna ve murahhasa ve piskoposlardan 
biri lieclilmaslaha Dersaadetime gelip yerine ahar rahibi 
tevkil eder ise kimse muhalefet eylemiye. Gerek kendisinin 
ve gerek murahhasalar ve sair papasların hane ve mesken
lerinde bervechi serbesti icrayı âyin eylemelerine ve buna 
müteferri olan fiillerine kimse tarafından taarruz ve 
müdahale olunmayıp ve kadimden beri zabt ve tasarrufların
da olan kilise ve manastırlarına ve Dersaadetimde ve gerek 
taşra mahallerde olan ziyaretgâhlarına ve meyyitlerini usulü 
mutadeleri üzere kaldırmağa vesair icrayı âyinlerine kimse 
mümanaat eylemeyip patriki mumaileyhin memhur takriri mute
ber tutularak âyinlerine müteallik her ne ki arz ve inha eder ise 
müsaade oluna ve cemaatı merkumeye mahsus olan kilise ve 
manastırları bilâ emri şerif kimse teftiş ve tefahhus etmeyip 
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ve vaz'ı kadimi üzere vaki olan tamir ve termimlerine mümanaat 
kılınmıya ve bu makule kadim kiliseleri maruzat ve müraselât 
ile ahara verilmeyip ve aharın deyni için kilise ve manastırların 
eşyasına taarruz olunmayıp rehin olmak üzere ahız ve kabz 
ettirilmiye ve ber takrib ahiz kılınmış ise marifeti şer'ile geriye 
red ile mahallerine teslim oluna ve cemaatı merkumeden biri 
âyinleri üzere akdi nikâh ve feshi nikâh edecek olduklarında 
patriki mumaileyh veyahut tayin edeceği vekilleri marifetile 
icra olunup ahar tarafından müdahale ettirilmiye ve patriki mu
maileyhin ve mürahhasaların ve vekillerinin marifet ve izni 
yok iken gerek Dersaadetimde ve gerek taşralarda âyinlerine 
muhalif olarak akdi nikâh eden papasların veyahut vekillerinin 
haklarında lâzımgelen tediblerin icra eyledikte kimse müda
hale eylemiye ve akdi nikâh ve feshi nikâh maddesinde ve 
âyinlerine muhalif sair hususta münazaa eden iki hıristiyan 
mabeyinlerin patriki mumaileyh veyahut vekilleri tahkik edip 
âyinleri üzere ıslah eyledikte ve kiliselerinde yemin verip 
afaroz eyledikte kuzat ve nüvab dahlü taarruz eylemiyeler 
ve cemaatı merkumeye avrat boşamak ve avrat üzerine 
avrat almak âyinlerine muhalif olmakla o makulelere ruhsat 
verilmeyip öyle mugayiri âyin halat vukuunda iktizası 
üzere tedib ve güşmal oluna ve âyinlerine muhalif olarak 
nikâh eden kesanın kiliselerine girmesi mugayiri âyin 
olduğundan ol halde fevt olanların papaslar taraflarından 
kaldırılması zımnında kuzat ve nüvab ve sair zabitan tarafla
rından cebir ve tazyik olunmıya ve murahhasalar ve piskoposlar 
ve keşişler ve keşişeler ve rahibler ve sairleri hali hayatında 
kendi âyinleri muktazasınca kiliselerine mekteb ve fıkara hane
lerine ve patrik ve katogikoslarına nukud ve eşya ve sair her ne 
şey vasiyet ederler ise vasiyetleri nafiz ve makbul olup fevtolduk-
larında vereseleri tarafından taarruz ve müdahale olunmayıp mü
dahale vukuunda âyin ve kaidelerince kendi cemaatlerinden kato-
lik şahidlerile şer'ile istima olunup varislerinden alıverile ve bilâ 
varis fevtolan mürahhasaların ve papasların ve keşişlerin ve 
karabaşların ve marabet tabir olunur keşişe avratların nukud 
ve gerek eşya ve beygir ve sair her ne şeyleri var ise patriki 
mumaileyh veyahut tarafından tayin edeceği vekilleri ahız ve 
kabzeyledikte Beytülmal ve kassam ve mütevelliler ve mu-
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has&ıllar ve sairleri tarafından müdahale olunmıya ve vereseleri 
mevcud olanların nukud ve gerek sair emval ve eşyalarına patrik 
ve vekilleri tarafından vaz'ıyed kılmmıya ve âyinlerine muhalif 
vaz ve hareket eden katolik murahhasaları ve papasları ve ke
şişleri patriki mumaileyh âyinleri üzere tedib ve saçların tıraş 
ve kendilerin papas ve karabaşlıktan azil ve ihraç ile kiliselerin 
ahara verdikte ve muktazayi âyinleri üzere def ve ihraç olunan 
papasların yerine iktiza eden papasların tayini hususunda ha
riçten kimse mani ve müzahim olmıya ve patriki mumailey
hin ve murahhasa ve papasların ve vekillerinin ve adamlarının 
şer'i şerife müteallik her ne gûnâ davaları zuhur eder ise Asi-
tanei Saadetimden gayri yerde istima olunmaya ve katolik ce 
maatından birbirlerine hukuk ve verasete dair münazaa zuhu
runda nzayı tarafeyn ile patrikhaneye müracaat eylediklerinde 
berveçhi hakkaniyet rüyet ve tesviye oluna ve katolik cemaa
tinin ötedenberi eda edegeldikleri rüsumatı miriye ve sadaka 
akçeleri ve patrikhanenin rüsumat ve masarifatı ve patriklik 
aidatı kemakân eda olunup tereddüt ve muhalefet olunmıya ve 
kilise ve manastırlar vekilleri patriklik rüsumundan ve rüsumatı 
miriyeden ahz ve eklederler ise muhasebeleri görülüp 
tazmin ettirilmesine kimse müdahale eylemiye ve işbu 
rüsumattan her hangi mahalde olur ise mürahhasalarda ve 
sair keşişlerde patriki mumaileyhin alacağı oldukta tahsili 
için emri şerifim verilip kendi tarafından mektubile tayin 
edeceği adamlarına kuzat ve nüvab tarafından şer ' ile muave
net olunup tahsil ettirile ve patriki mumaileyhin kendisi için 
olan bağ mahsulâtını ve sadaka namile cemaatı merkumenin 
verdikleri şira ve yağ ve bal ve sair eşyaları hanesine naklinde 
iskelelerde ve kapılarda teamülü kadimine muhalif gümrük 
ümenası tarafından mümanaat ve patriki mumaileyhin ve mü-
rahhasalann ve piskoposların kendilerine ve kiliselerine mahsus 
olan eşyalarından iskelelerde ve kapılarda gümrük ve b a ç taleb 
ve ahzettirilmiye ve katolik papaslarından biri izni şer ' i le hapis 
olunmak lâzım geldikte patriki mumaileyh alıkoyup ahar tara
fından hapsettirilmiye ve patriki mumaileyhin ve murahhas 
vekillerinin sakin oldukları konaklarına askerî ve ehli örf ve sa
irleri tarafından konak teklifile rencide ettirilmiye ve câme ve 
kisvelerine ve kendisine mahsus asasın elinde götürmeğe mü-

T. 1 C. 5 F . 29 

TBMM KÜTÜPHANESİ



450 

dahale olunmıya ve kilise ve manastırlarına mutaallik bağ ve 
bahçe ve tarla ve çayırlarına ve değirmenlerine ve kiliseleri için 
müstakil mumhanelerine ve kiliselerine vakfolan büyüt ve de-
kâkin «ve emval ve eşcan müsmire ve gayrimüsmirelerine ve 
davarlarına müdahale ve taarruz kılınmıya ve bazı zikudret olan 
kimseler şu murahhasayı veya şu papası filan mahalle gönder 
veya şu kiliseyi ver diye cebir ve taaddi etmiye ve mumaileyh 
patrikliki mezkûru ber minvali meşruh şeraiti kadimesine riayetle 
berveçhi tebid zabıt ve tasarruf edip patrikliğine ve katogikos-
iuğuna müteallik umur ve hususuna veçhen minelvücuh dahi 
ve tearuz kılmıyalar tahriren filyevmül hadi vel ışrine min şehri 
cemaziyelahıra lisene selâse ve selâsemiete ve elf. 

bemakamı Kostantiniye elmahrusatül 
mahmiye 

M B : 1 1 2 — Dersaadette Büyükadada makine vası
tasile su ihraç ve tevzii imtiyazı hakkında 

mukavelename 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket 
eden Nafıa Nazırı ile diğer taraftan tebaai 

Devleti Aliyeden ve tuccardeıı Gazoâlıı 
Hıristo Efendi beyninde mevaddı 

atiye kararlaştırılmıştır 

Madde 1 — Büyükadada Nizam nam mevkiinde mevcud 
bulunup ashabı uhdesinden birrıza alınabilecek ve miktarı kifa-
yede müceddeden kendi akçesile hafir ve küşad edilecek olan 
kuyulardan makine vasıtasile ihraç edeceği suları boru ile mezkûr 
adaya İcra ve tevzi etmek ve bu suların muhafazası için ka
gir ve kebir su haznesi inşa eylemek için şeraiti atiyeye tev
fikan tarafı Devleti Aliyeden Hıristo Efendiye imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden iti
baren otuz beş senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukave
lenamenin teatisi tarihinden itibaren üç mah müddet zarfında 
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şartnamede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı ka f iye üzerine 
mükemmel harita ve lâyihasını tanzim ile Nafıa Nezaretine 
takdim edecektir ve Nezaret işbu harita ve lâyihayı tarihi tak
diminden itibaren üç mah müddet zarfında bittetkik yolunda 
olduğu surette halile ve olmadığı takdirde icab eden tadilât ve 
tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı 
tarafına aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden 
itibaren altı ay müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği 
ve haritanın tasdiki tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında 
ikmal eylemeği teahhüd eder. Ameliyat kavaidi fenne ve merbut 
şartname ahkâmına ve kabul ve tasdik olunan harita ve lâyi
halara tatbikan icra olunacaktır. Fakat esbabı mücbireden 
münbais halat müstesna olup bu misillû ahvalden dolayı ameliyat 
ne kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi o kadar 
temdit edilecek ve şu kadar ki esbabı mücbirenin vukuunu der
hal kükûmeti mahalliyeye ve Nafıa Nezaretine ihbar eylemeğe 
sahibi imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Esnayi imalâtta suveri icraiyesini ve hitamında 
ve kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı vakıayı komiserler 
vasıtasile Nafıa Nezareti ve müddeti imtiyaziye zarfında idare 
ve işletme muamelâtını ve ameliyatın hüsnü halde muhafaza olu
nup olunmadığını dahi adanın dairei belediyesi muayene ve teftiş 
eyliyecektir. Nafıa Nezaretinin işbu teftiş ve muayenesi masarifine 
mukabil sahibi imtiyaz ameliyata mübaşeret için tayin olunan 
müddetten itibaren ameliyatın kabulü kaf is ine kadar mah bemah 
tediye olunmak üzere Nezareti müşarileyhanın emrine elli lira 
ita edecek ve dairei belediyenin teftiş ve nezareti bilâ bedel 
olacaktır. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik 
hususattan bulunduğundan ameliyat ile müteferriatına muktazt 
olan araziden efrad uhdesinde bulnnan yerlerin mubayaası 
hususunda sahibi imtiyaz ashabı arazi ile uyuşamadığı halde 
İstimlâk Kanununa tevfikı muamele edecek ve hini ameliyatta 
muvakkaten istimali lâzımgelen mahaller hükümeti mahalliye 
marifetile sahibi imtiyaz tarafından eshabına tazminat verilmek 
şartile muvakkaten istimal olunabilecektir. 
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îşbu arazi dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu tak
dirde sahibi imtiyaza meccanen terkolunacak ve muvakkaten 
istimali lâzımgelen yerlerin dahi imalât müddetince bilâ ücret 
istimaline müsaade olunacaktır. 

Madde 7 — Nizam mevkiinde vaki kuyulardan hasıl ola
cak suları makine ve borular vasıtasile mezkûr adaya tevzi 
etmek hakkı münhasıran sahibi imtiyaza aid olup müddeti 
imtiyaziye zarfında yalnız zikrolunan vasıtalarla mezkûr adaya 
müceddeden sureti mahsusada su icrası için ahar şahıs ve 
kumpanyaya ruhsat ve imtiyaz verilmiyecektir. Ancak şurası 
mukarrerdir ki herkesin kendi bahçesinde ve adanın nıkatı 
sairesinde kuyu açmağa ve birtakım vesait ve ihtiraatı cedide 
ile su çıkarmaya ve Nizam mevkiinde mevcud olan kuyular 
şayed eshabı uhdesinde kalır ise ahalinin ve sakaların kemakân 
oradan veyahut adanın diğer mahalleri kuyularından arka veya 
hayvan vasıtasile su celb ve füruht etmeye salâhiyetleri baki 
olarak bunlara ve ahali için Maltepe ve mahalli saireden getiri
lecek sulara sahibi imtiyazın bir gûna müdahaleye hakkı olmı-
yacaktır. 

Madde 8 — Ameliyat ve müteferriatmın inşaatı ibtidaiye-
si için gerek memaliki Devleti Aliyeden ve gerek diyarı ecnebi-
yeden celb ve tedarik olunacak olan taş ve kereste ve demir 
ve madenkomürü ile makine ve edevatı lâzime bir defaya 
mahsus olarak gümrük resminden muaf tutulacağı gibi müddeti 
imtiyaziyesi zarfında arazı ve sermayesile varidatı üzerine bir 
gâna vergi tarholunmıyacak ve işbu mukavelename ile merbut 
şartname damga resminden vareste olacaktır. 

Madde 9 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından ih
bar olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir Fen K o -
komisyonu marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvak
katen ahz ve kabul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden 
itibaren bir sene sonra yine bir Fen Komisyonu marifetile ame
liyatı vakıa tekrar bilmuayene kaidei fenne muvafık ve şartna
m e ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde işbu 
komisyonun tanzim edeceği raport üzerine Nafıa nezareti tara
fından katiyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 1 0 — Sahibi imtiyaz imalât ile müteferriatını ve 
alât ve edevatı sabite ve mütaharrikesini müddeti imtiyaziye 
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zarfında masarifi kendine aid olmak üzere daima tamir ve 
hüsnü halde muhafaza edecektir ve aksi hal vukuunda şartna
menin dokuzuncu maddesi mucibince muamele olunacaktır. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz inşa edeceği su hazinesinde 
daima akallî iki yüz bin kıye su mevcud bulundurmaya ve 
suların tevziini teshil zımnında borular tulünce Dairei Belediye
nin tensib edeceği mevakide dört aded çeşme ve mikdarı kâfi 
su mahreci ile dört havuz inşa e tmeğe mecburdur. 

İşbu mahreçler ile havuzlar gece ve gündüz adanın tulum
bacıları tarafından harik esnasında meccanen istimale salih bir 
surette bulundurulacaktır. Sahibi imtiyazın kusurundan naşi su 
borularının bir kısmı veya mecmuu tatil olunduğu halde Dairei 
Belediye masarif ve zarar ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak 
üzere imalâtın muvakkaten işletilmesini temin için şartnamenin 
dokuzuncu maddesine tevfikan tedabiri lâzıme ittihaz edecektir. 

Madde 12 — Şartnamenin on ikinci ve on üçüncü madde
leri mucibince sahibi imtiyazın meccanen mekteblere vereceği 
ve fukarayı ahaliye mahsus olarak çeşmelerden daima akıta
cağı sulardan fazla kalan sulan şartnamede tayin olunan fiatla 
efrada füruht etmeğe hakkı olacaktır. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrasını 
teminen fermanı âlinin ısdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten 
itibaren bir mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden veya
hut piyasa fiatile esham olarak yüz lira kefalet akçesi tevdi ede
cek ve şu kadarki esham tevdi eylediği halde tedennii fiattan 
dolayı terettüb edecek noksanı ikmal edileceği Bank tarafından 
teahhüd ettirilecektir ve mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu 
müteakib fermanı âli kendisine teslim olunacaktır. İşbu kefalet 
akçesi ameliyat katiyen kabul olundukdan sonra iade olunacaktır. 
Zikroiunan bir mah müddetin inkızasına değin sahibi imtiyaz 
kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine ihtara hacet 
olmaksızın hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 

Madde 14 — İmtiyazın müddeti münkazıye oldukta B i y ü k -
ada dairei belediyesi sahibi imtiyazın kuyular ve imalât ile mü-
teferriatı ve alât ve edevatı üzerinde bulunan kâffei hukukunu 
haiz olacak ve imalât ile müteferriatının hasılatından istifade 
edecektir. Her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak 
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şartile imalât ile müteferriatının belediyeye teslimi ve edevat 
ve levazımatın sureti mubayaası şartnamenin on birinci mad
desinde münderic ahkâma tabi olacaktır. 

Madde 15 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asan 
atika Devletçe mevzu nizamnamesine tabi olacak ve fakat 
sahibi imtiyaz bu hususta istida vermek ve ruhsat almak mec
buriyetinden müstağni bulunacaktir. 

Madde 16 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru 
tahakkuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında 
imalâta mübaşeret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemediği 
ve suyun tevziini tatil eylediği ve yahud işbu mukavelenameden 
münbais taahhüdatı sairesini icra edemediği halde hukuku 
imtiyaziyesinden sakıt olacak ve bu halde şartnamenin onuncu 
maddesinde gösteı ildiği veçhile imalâtın muvakkaten işledilmesi 
için tedabiri lâzime ittihaz olunacak ve ameliyat ve edevat ve 
levazimat müzayedeye konulacak ve mevcut olan kefalet akçesi 
dahi tarafı Devletten zabtedilecektir. 

Madde 17 — İşbu mukavelename ile merbut şartnamenin 
icrayı ahkâmından ve tevil ve tefsirinden dolayı Devleti aliye 
ile sahibi imtiyaz ve sahibi imtiyaz ile dairei belediye veya 
efradı ahali meyanesinde tahaddüs edebilecek her nevi ihtilâfat 
ve deavi işin aid olduğu mehakimi Osmaniyede rüyet ve fas-
lolunacaktır. 

[İrade tarihi 23 cemaziyelahir 1303, 17 mart 1302] 

Ş a r t n a m e 

BİRİNCİ F A S I L 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat 
beyamndadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı ken
disine aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müd
detler zarfında Büyükada ahalisine su tevzii zımnında lâzım
gelen kuyuların hafri ve su hazinesinin inşası ve boruların vaz'ı 
ile çeşmeler ve saire ihdası için muktazı olan kâffei imalât ve 
inşaatı icra etmeği taahhüd eder. 
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Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince 
sahibi imtiyazın ikişer nüsha olarak Nafıa Nezaretine takdim 
edeceği harita melfufatı atiyeyi muhtevi olacaktır şöyleki 

Su borularının kat'i güzergâhını ve su hazinesinin mevkiini 
ve makine ve musluk ve çeşme ve su mahreci ile havuzları 
mübeyyin beş binde bir mikyasında bir haritai umumiye. 

İşbu haritaya su icrasına mahsus ana borusunun tulü iti
barile binde bir ve irtifaı itibarile yüzde bir mikyasında bir' 
kıt 'a maktai tulâni ile su hazinesile yollarının ve musluk ve 
çeşme ve havuz ve su mahrecinin ve imalâtı cesimei sairenin 
iki yüzde bir mikyasında harita ve maktaları ve suyun 
tevziine mahsus boruların güzergâhını mübeyyin binde bir mik
yasında bir kıt 'a harita ve istimal olunacak boruların cesameti 
ilej suveri rabtiyesini mübeyyin bir kıt 'a cetvel ilâve olunacaktır. 

Madde 3 — Su borularının bir adi tarik üzerinden geçiril
mesi lâzımgeldiği halde inşa olunacak su kemerinin gözünün 
vus'atı ahvali mevkiiyeye göre sahibi imtiyazın teklifi üzerine 
Devletçe tayin olunacak vejyolların ehemmiyetine göre üç met
reden on metreye kadar olabilecektir. Kemerli su yollarının 
sathından itibaren kemerin ortasına kadar irtifaı lâakal beş 
metre ve demirden veya ağaçtan ufkî kirişler ile yapılmış su 
yollarının kirişlerin altından itibaren irtifaı lâakal dört metre 
otuz santimetre olacaktır. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz ameliyat icrasile cereyanına 
halel gelmiş ve yahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi 
mesarifine olarak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur olacak ve 
tesadüf olunacak çaylar imalâtın kavaidi fenne tatbikan medahil 
ve maharıcı sahibi imtiyazın teklifi üzerine Nafıa Nezareti tara
fından tayin olunacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ 
cinsten edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve müte
ferriatının gayet metin ve müstahkem olması için bilcümle ka
vaidi fenniyeye tatbiki hareket eyliyecektir akar sular umuma 
mahsus yollar ile hususî tarikler üzerine inşa olunacak su 
yolları kârgir olarak veya demirden tesis edilecek ve kereste 
yalnız temeller için istimal olunacaktır. 

Madde 6 — Sahibi imtiyaz takdim edeceği haritai umumi
yeye kuyu ve su hazinesile havuz ve su yolu ve su mahreçle-. 
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rinin ve imalâtı sairenin eşkâl ve heyatını mübeyyin ve meşruh 
bir cetvel rabtedecektir imalâtı mezkûrenin haritaları iki yüzde 
bir mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 7 — imalâtın güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin 
üzerinde kazıklar rekzile tayin kılındıktan sonra mukavelename
nin altıncı maddesinde gösterildiği veçhile yolun ve müteferri-
atının tesisine lüzumu olan arazinin mubayaası ve teslimi mu
amelâtına mübaşeret olunacaktır, işbu arazi haritaları binde bir 
mikyasında tanzim olunacaktır. 

Madde 8 — imalât kamilen hitampezir olduktan sonra sa
hibi imtiyaz masarifi vakıası kendisine aid olmak üzere imalât 
aksamının ve müştemilâtının arazisini alâkadar olan arazi 
sahihleri hazır oldukları halde tahdid ve ( K a d a s t r o ) usulüne 
tevfikan haritasını tersim ve vaz'ı alâim edecek ve bundan 
başka yapılmış su yollarının ve imalâtı sairenin mufassal ve 
meşruh defter ve haritasını dairei belediye memurlarının tahtı 
nezaretinde olarak bittanzim bunların ve hini tahditte tutulacak 
(Prose verbal) ların birer sureti musaddakasını dairei beledi
yeye takdim eyliyecektir. İşbu tahdidi araziden sonra imalâtın 
aksamı mütemmimesinden olmak üzere mubayaa edilecek arazi 
iştira olundukça olveçhile tahdid edilerek mezkûr haritada ve 
Prose verballerde işaret kılınacağı gibi marülbeyan defterin 
tanziminden sonra yapılacak imalât dahi belediyedeki deftere 
kayid ve ilâve edilecektir. 

İKINCI F A S I L 

imalâtın hüsnü muhafazasile işletilmesi beyamndadır 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz kuyular ve imalât ile mütefer-
riatını ve alât ve edevatı sabite ve müteharrikesini daima hüsnü 
halde ve emniyetbahş olacak bir surette bulundurmağa ve kaza 
vukuunu ve suların tatili cereyanını icab ettiren bilcümle 
esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir. Sahibi imtiyaz 
nizam mevkiindeki kuyuların suları münkati olduğu ve sair 
suların ihtilâtile ta 'mına halel geldiği surette masarifatı tarafına 
aid olarak mezkûr kuyuların yerine kaim olmak üzere diğer 
kuyular hafrettirecektir. 

Sahibi imtiyaz tarafından işbu taahhüdatm ifasında taahhür 
ve müsamaha vücuda getirildiği takdirde keyfiyet usul ve ni-
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zamı veçhile ihtar olunacak ve tarihi ihtardan bir mah mürur 
edipte icabını icra ekmediği surette masrafı sahibi imtiyaza aid 
olmak üyere imalâtın hüsnü hale vazı için canibi belediyeden 
idaresine vaz ı \ed olunarak tamiratı lâzime icra ve bu uğurda 
vuku bulacak masarif imalâtın hasılatından istifa olunacak ve 
kifayet etmez ise sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 

İmtiyazın feshi ile inkızayı müddeti im*iuaziyede olunacak 
muamelâta dairdir 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin on altıncı 
maddesinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesinden 
sakıt olduğu halde olvakte kadar icra edilen imalât ve cem 
ve tedarik olunan edevat ve levazımata ve mubavaa olunan 
araziye bedel tayin olunarak müzayedeye konulacak ve zuhur 
edecek talihlerden kimin üzerinde takarrür etler ise anın mari
fetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiyazın taahhüdatı vakı
ası ifa edilecektir. Bil müzayede takarrür edecek bedelden mü
zayede maserifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt 
olan sahibi imtiyaza ita kılınacaktır. Birinci müzayededen bir neti
ce hasıl olmadığı halde evvelce takdir olunan bedelden münasib 
miktar tenzil olunarak altı ay müddet sonra ikinci defa bir 
müzayede daha icra edilecek ve bu dahi neticesiz kalır ise mü
zayedeye mevzu şeyler hukukundan sakıt olan sahibi imtiyaza 
hiç bir bedel tediye olunmaksızın dairei belediyenin malı ola
cak ve kefalet akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı 
Devletten zabtolunacaktır. 

Madde 11 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi 
imtiyaz mezkûr Adada su icra etmek üzere tesis ve inşa edilmiş 
olan bilcümle imalâtı ve sabit makineleri ve eşyayı gayri men
kuleyi hüsnü halde olarak bilâ bedel ve ücret ve her gûna 
düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile dairei belediyeye 
devir ve teslim edecektir. Alâü inşaiye ve tamiriye ve mahru
kat ve her nevi levazımata ve eşyayı menkuleye gelince dairei 
belediye bunları muhamminlerin takdir edecekleri bedel muka
bilinde mubayaa edecektir. 
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Şu kadarki dairei belediyenin mubayaa edeceği levazımat 
altı ay için muktazı olan miktarı mütecaviz olmıyacaktır. 

Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel imalâtın 
hüsnü halde olmadığı indetteftiş dairei belediyece anlaşılır ise 
sahibi imtiyaza bir müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve 
bu ihtarın semeresi görülmez ise dairei belediye derhal imalât 
ve müteferriatını yedi idaresine alarak ashabı imtiyaz hesabına 
olarak tamiratı lâzımeyi icra ile imalâtı hüsnü hale vazetmeğe 
salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve tamirat masarifi çıka
rıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak ve noksan 
zuhur eder ise ikmal ettirilecektir. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Su tevzi ve icrasından dolayı alınacak ücurat ile şeraiti 

müteferriası beyamndadır 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz tarafından mukavelenamenin 
on birinci maddesi mucibince inşa edilecek dört çeşmeye su-
nufu fukaranın meccanen su almalarına mahsusan aleddevam 
yarım masura su icra edecek birer musluk vazolunacaktır. 
Saka ve efradı sairenin mezkûr çeşmelerden furuhtetmek üzere 
su almaları kaf iyen memnudur. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz adada vaki mekteblerin beheri 
için mekteb mütevellileri tarafından gösterilecek mahallere mec
canen sureti maktuada yevmiye yüz kıyye su verecektir. 

Madde 14 — Sahibi imtiyaz şartnamenin on ikinci ve on 
üçüncü ve mukavelenamenin dahi on ikinci maddeleri muci
bince mekteblere vereceği ve fukaranın meccanen alacağı su
lardan fazla kalacak suyun beher seksen kıyesini çeşmelerden 
haddi azam olarak rayiç akçe bir kuruş ve saka ve yahut 
boru vasıtasile hanelerde ve alelûmum mesakinde elli para 
fiatla verecek ve hane ve mesakine teslim edeceği suların 
ücreti nakliyesi için kendilerile uyuşabildiği halde adanın şim
diki sakalarını başkalarına tercihan istihdam eyliyecektir. 

[frade tarihi. 23 cemaziyelahir 1303, ve 17 mart 1302] 
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J N 1 : 1 1 3 — Sefareti seuiyede muhaberatı resmiye 
evrakının sureti kayid ve hıfzı hakkında 

talimat 
29 cemaziyelâhır 1303 ve 24 mart 1302 

Doğrudan doğruya veya bilvasıta mesalihi Devlete taal
lûku olupta Sefareti seniye tarafından ahiz veya irsal edilen kâffei 
evrak her senenin kânunusanii efrencisi iptidasında tecdid 
olunacak fihristli bir defteri mahsusa kaydedilecek ve üzerlerine 
tarihi kaydı mübeyyin bir damga basılacaktır. Sahayife numara 
vazedilecek olan işbu defter berveçhiati dör t ve indelicab daha 
ziyade aksama taksim olunacaktır. Şöyleki: 

Evvelâ: Hariciye Nezareti Celilesi 

Saniyen: Süferayı saltanatı seniye ve şehbenderler heyeti 
Salisen: Sefareti seniyenin nezdinde mukim bulunduğu devlet 

Hariciye Nezareti 
Rabian: Mütenevvia 

işbu dört kısmın her biri dahi iki kısma taksim olunacaktır. 
Birinci sınıfa evrakı mürsele ve ikinci kısma evrakı varide 
kaydedilecektir. 

Defteri mahsusun ilk üç kısımlarından birine dahil olmıyan 
kâffei evrak bittabi mütenevvia kısmına kaydolunacaktır. 

Defteri mahsusun yaprakları atide gösterilen numune 
veçhile taksim edilecektir. 
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tarih Hulâsa Mülâhazat 

1021 23 4 mayıs T*** işine dair 8 numnralı varakaya 
cevap 42 numarah 
sahifeye müracaat 
elh. 

"Evrakı mevrude„ kısmında umumî numara hanesine evra
kı mevrudenin sıra numaraları işaret edilmelidir. Evrakı mez
kûre evvelce ve hini vürudlarında zirde tarif olunacağı üzere 
hulâsa veçhile bir defteri mahsusa kaydedilecektir. Mülâhazat 
hanesine her kâğıda verilen netice yazılacağı gibi eğe r kâğıd 
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varakai cevabiye ise ve buna cevab verilmiş ise keyfiyet ev-
rakt müteferrianın kayid numaraları ve sahifeleri işaret oluna
rak zikredilecektir. 

Birinci şube politikaya müteallik evrakı ve muahedat suret
lerini ve saireyi havidir. 

İkinci şube alelûmum kavanine umuru maliyeye ticarete, 
ziraate, sanayia, maarife, umurunafıa, mezahibe, sicilli nüfusa 
fenni askerîye umuru bahriye ve zabıtaya, ulûm ve fünun ve 
muhasebeye müteallik evrakı havidir. 

Üçüncü şube efrad beyninde tahaddüs eden işlere dair 
olan evrakı Adliye ve hukukiyeyi şamildir. 

Dördüncü şube nasb ve tayin maddelerine mülakatlara 
rütbe ve nişan istidasına ve merasimi teşrifatiyeye dair olan 
ve alelûmum tabiatları iktizasınca diğer üç şubeye dahil olmı
yan evrakı havidir. 

Mekâtib ve muharrerat şuabatı muhtelife beyninde tevzi 
olunduktan sonra tarih ve numara tertibince numaralı 
mahfazalara tasnif olunacaklardır. Uzun bir muhabereye mahal 
verecek olan her bir iş ayrı ve numaralı bir dosya teşkil eyle
melidir. Bu "dosya , işin aid olduğu şubeye merbut kalacaktır. 

Mahfazalar ile dosyaların muhteviyatı "fihrist» serlevhalı bir 
deftere kaydedilecek ve işbu defter muhaberatın tasnifi için 
mevzu olan dört şubeye tevfikan dört kısma taksim olunacaktır. 

Mese lâ : 

F İ H R İ S T 

Pol i t ika şubesi 

Muhaberatı muhtelife 

1876 senesinden 1879 senesine kadar 
1880 senesinden 1882 senesine kadar 

İlâh 

Mahfaza 
. 1 
. 2 

Dosyalar 

Mahfaza Dosya 
1 1 
1 2 
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Muharreratı telgrafiyenin hulâsalarından evevl T harfi ve 
şifreli telgrafnamelerde hulâsalarından evvel T . C. harfleri 
yazılacaktır. Bundan başka "süferayı saltanatı seniye ve şeh
benderler heyeti» ve "mütenevvia» kısımlarına kaydedilen ev
rakın hulâsalarından evvel evrakın mahalli vürudu veya mahalli 
irsali kalın harflerle işaret edilecektir. 

Kâffei evrakı mürsele umum sıra numarasını havi olacak
lardır. Bundan başka her bir kâğıda bunun dahil olduğu sınıfa 
göre kayid defterinin aksamından her biri için hususî numara
lar vaz ve işbu numaralar her kânunu sanii efrencinin iptida
sında tecdid olunacaktır. 

Sefareti seniyeye gelen kâffei evrak üzerine bunların tarihi 
vurudları ve vusul numaraları yazılacaktır. Bunun için biri ev
rakı varide ve diğeri evrakı mürseleye mahsus olmak 
üzere iki küçük defter tutulacaktır işbu defterlere evrakı varide 
vusul sıra numarası ve evrakı mürsele dahi umumî numara mu
cibince kaydolunacak ve evrakın tarihile mahalli vurudu veya 
mahalli irsali hulâsatan ve zirde muharrer numuneye tatbikan 
işaret edilecektir. 

M 
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E a _ u 
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Fihrist 

U
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H
us

us
î JB 

l M
ah

al
 v 

m
an
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Haziran Politika şubesi 
1028 4 8 Atina Mahfaza 4 - d o s y a - 2 

Evrakın hini tasnifinde ileride icra olunabilecek taharriyatı 
lieclitteshil beşinci sütunda evrakı mezkûrenin vazoldukları 
şube ve mahfaza ve dosya numaraları zikredilecektir. Evrak 
odasında muharrerat yekdiğerinden büsbütün ayrı olarak 
berveçhiati dört şubeye taksim edilecektir. 

Evvelâ: Politika şubesi 
Saniyen: İdare şubesi 
Salisen: Hukuk şubesi 
Rabian: Mütenevvia şubesi 
Mahfazalar Emniyetçe şeraiti matlûbeyi haiz ve daima 

kapalı bulunacak olan dolaplarda hıfzedilecektir. 
Anahtarlar teselsül kaidesince sefirden sonra gelen se

faret memuruna tevdi olunacaktır. 
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Sefaret kâtibleri dikkat ve nezareti lâzımenin fıkdanına 
isnad olunabilecek olan zayiat ve haşarattan mes'uldurlar. 

Sui niyete mebni veya cerri menfaat maksadile bazı evrak 
veya defatiri ihtilas ve mahıv veya tahrif veya münderecatını 
ifşa eden memur en şedid mücazata duçar olacaktır. 

Bilcümle Politika memurları hitamı memuriyetlerinde vazaifi 
memuriyetlerini icra eyledikleri sırada müzakere eylemiş 
oldukları mesaliha müteallik kâffei evrakı sefaret evrak odasında 
bırakmağa mecburdurlar. Balâda beyan olunduğu üzere bilcümle 
evrak kaydedilmelidir. Maamafi muhteviyatı büsbütün mahre-
mane olan evrak bizzat sefir tarafından hıfz olunmak lâzım 
gelecektir. Bu sınfa dahil olan evrak yalnız "hafi* işaretile 
kaydedilecektir. Hini mufarekatında sefir evrakı mezkûreyi 
kendisine vekâlet edecek veya halef olacak zata basenet teslim 
eylemelidir. 

Mekâtib ve muharreratın balâda beyan olunan usule tevikan 
tasnif olunabilmesi için bir tahriratta yalnız bir madden bahs-
olunması lâbüttür. Bir tahrirata melfuf veya merbut bulunan 
veyahut ayrıca gönderilmiş olan evrak üzerinde "filan numaralı 
tahrirata ilâve edilmiştir» kelimelerinin yazılması iktiza eder. 

Süferayı saltanatı seniye ahkâmı meşruhanın icrasına dik
kat ve nezarete mecburdurlar. 

Na: 1 1 4 — Scfarati seniye maiyetlerinde müstahdem 
memurinin aded ve unvanlarının tahdidi 

hakkında iradei seniye 
Tezkerei maruza 

Selhi cemazîgelahir 1303 ve 24 mart 1302 

Ddvletlû Efendim Hazretleri 

Sefaratı seniye maiyetlerinde istihdam olunacak memurinin 
aded ve unvanının tahdid ve tayini hakkında bir usul ittihazı 
lâzımadan bulunmasına mebni büyük sefaretlerde bulunacak 
memurinin bir müsteşar ile birinci ve ikinci ve üçüncü unvanile 
üç kâtibe hasır ve tahdidi ve mezkûr sefaretlerden memurini 
mevcudesinin bu miktardan dun olanlarının münasebet düştük-
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çe ve fazla akçe bulundukça haddi mukarrerine iblâğı ve orta 
elçilkler memurlarının dahi mesalihi cariyeleri nisbetinde üç 
sınıfa faksimile Atına ve Bükreş ve Belgrad Sefareti Seniyele-
rinin birinci ve Çitine ve Vaşingtonun ikinci ve Madrit ve 
Brüksel ve lstokholm ve Lahinin dahi üçüncü sınıf itibarile 
birinci sınıfta bulunan sefaretlerde birer birinci ve ikinci ve 
üçüncü kâtib ve ikinci sınıf tak ilerde birer baş ve ikinci kâtib 
ve üçüncü sınıfa dahil olan sefaratı seniyede dahi yalnız birer 
kâtib bulundurulması ve zikrolunan sefaretler memurlarından bazı
larına mukaddema ita kılınıp kararı vakıa muhalif olan 
unvanların tebeddülat vukuunda haddi muayyen ve mev
zuuna irca olunmak üzere şimdilik alâhalihi terki lüzu
muna dair encümeni hariciyeden ita olunan mazbatalarla se
faratı mezkûrede müstahdem memurinin sınıf ve esamisini mü
beyyin tanzim edilen defterler icrayi icabı hakkında Hariciye 
Nezareti celılesinin iki kıta tezkeresile beraber arz ve takdim 
kılınmış olmakla olbabda her ne veçhile emrü ve fermanı hazreti 
şehriyarî şerefmüteallik buyrulur ise hükmü celili infaz oluna
cağı beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

[İrade tarihi 3 receb 1J03 26 mart 1302] 

Nt: 1 1 5 -— Hocabey Kablosu Telgraf ücretlerinin 
tadiline dair Rusya Devleti ve MBlaks„ 

Telgraf kumpanyasilc nıünakit 
kararname 

Hocabey ile Dersaadet beynindeki tahtelbahir 
telgraf hattı vasıtasile teati kılınan muhaberata 

dair Devletialiye ve Rusya Hükümeti ile 
(Blaks) telgraf kumpanyası beyninde 

akdolunau sureti tesviye sureti 
tercümesidir 

4 receb 1303 27 mart 1302 

Berlin muhtelit konferansı tarafından tariflerce ittihaz edi
len usulü cedide mebni 28 temmuz 1879 tarihile Rusya ve 
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Devletialiye telgraf idareleri beyninde münakid sureti tesviye 
hakkında devleti metbualarının tasdikına talikan tadilâtı atiye 
icrasını kararlaştı» mıstardır. 

Madde 1 — Hocabeyden Derseadete mümted olan tahtel
bahir telgraf hattı ücreti. 

Evvelâ: Bir taraftan Avrupa ve Kafkasya kıt'alarında vaki 
Rusya memaliki ve diğer taraftan memaliki şahane ve Yuna
nistan beyninde ve yine bir taraftan memaliki şahane ve diğer 
taraftan Romanya arasında teati olunan muhaberat için sırf ve 
sadece kelime başına sekiz santim. 

Saniyen: Bir taraftan Avrupa ve Kafkasya kıt'alarında 
vaki Rusya memaliki ve diğer taraftan İtalya memaliki beyninde 
teati olunan muhaberat için dört buçuk santim tayin edilmiştir. 

Madde 2 — Rusya devleti maruzzikir ücurat ile bundan 
evvel devletler tarafından kararlaştırılan ücretlerin tayini nisbe-
tinde mezkûr kumpanyaya sırf ve sadece kelime baş ına : 

Evve lâ : bir taraftan Avrupa ve Kafkasya kıt'alarında vaki 
Rusya memaliki ve diğer taraftan memaliki şahane beyninde 
teati olunan muhaberat için on santim, 

Saniyen: bir taraftan Avrupa ve Kafkasya kıt'alarında vaki 
Rusya memaliki ve diğer taraftan Yunanistan beyninde teati 
kılman muhaberat için on iki santim, 

Salisen: bir taraftan memaliki şahane ve diğer taraftan R o 
manya beyninde teati olunan muhaberat için sekiz santim ve 
bir taraftan Avrupada vaki Rusya memaliki ve diğer taraftan 
İtalya beyninde teati olunan muhaberat için iki santim terk ve 
teberru edecektir. 

Madde 3 — Devleti aliye dahi işbu kumpanyaya bir ta
raftan Avrupa ve kafkasya kıt'alarında vaki Rusya memaliki 
ve diğer taraftan memaliki şahane beyninde teati olunan mu
haberat için sırf ve sadece kelime başına on Yunanistan ile 
teati olunan muhaberat için sekiz ve İtalya ile teati kılınan 
muhaberat için dahi üç buçuk santim terk ve teberru buyura
caktır. 

Madde 4 — İşbu sureti tesviye Berlinde içtima eden muh
telit telgraf konferansı tarafından kararlaştırılan şeraitin müd
deti devamınca meriyülicra kalacaktır. 
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JSfe: 1 1 6 —Selhi ramazan 1 2 9 8 tarihli müskirat res
mi mirisi nizamnamesinin 14 üncü maddesine 

müzeyyel fıkrai nizamiye 
Memaliki şahanede imal olunacak ispirtoların dahi ecnebi 

ispirtoları gibi bir kıyyesinden iki kıyye arak itibarile resmi 
miri ahzolunur ve böyle resmi alman ispirtolardan arak yapıl
dıkta tekrar arak resmi alınmaz. 

\fr~ade tarihTİÎ 7îceb~T3Ö3, 7 nisan 1302] 

X?: 1 1 7 — 1 9 Ramazan 1 2 9 9 tarihli Resmi Damga 
Kanununa müzeyyel fıkrai kanuniye 

114 receb 1303 ve 7 nisan 1302] 
Bilâ ruhsat resmi damga pulu füruht edenler ile ruhsatlı 

olupta bunları fii mukarreri mirisinden ziyadeye satanlardan 
üç yüzlük Osmanlı altını ve tekerrürü halinde iki misli cezayi 
nakdî alınır. 

•M: 1 1 8 — Münazaalı olup iade olunacak tüccar 
eşyasından gümrüklerce yalnız 6 0 günlük 

arziye resmi alınması hakkında 
iradei seniye 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesi Mazbatası 
8 receb 1303, 31 mart 1302 

Rüsumat emanetinden makamı samii Sadaret penahilerine 
takdim kılınan 11 cemaziyelahir 303 tarih ve iki numaralı 
tezkere cemiyeti rüsumiye mazbatasile birlikte Şûrayı Devlete 
havale ve 14 cemaziyelahir 303 tarihinde Dahiliye Dairesine 
ita olunmakla kıraat olundu. 

Maallerinde tüccardan Panarı hesabına olarak İngiltereden 
gönderilmiş olan üç yüz on dokuz sandık çayın bedeli tesviye 
olunamamasından naşi mürsil ile mürselünileyh beyninde vuku-
bulan münazaa üzerine geldiği mahalle iadesi çayları getiren 
vapur kumpanyaları canibinden ve gerek İngiltere sefareti 
tarafından taleb ve iltimas olunmuş olduğu ve müddeti mukar-
reresinden ziyade gümrüklerde kalan eşyadan alınacak arziye 
resmi hakkındaki talimatta resmi mezkûr tayin ve teşdıd 
ile ashabından cezayi nakdî tarzında istihsali gümrük ambar
larının vüsatsizliğinden dolayı mezahimi eşyanın indifaı arzu
suna mübteni olup mezkûr çayların gümrükte kaldığı 
müddet için talimatı mezkûreye nazaran yetmiş bin küsur 

T. 1 C. 5 F. 30 
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kuruş arziye resmi alınmak lâzımgelir isede ashabının 
ticaretçe uğramış oldukları zarar ve ziyandan başka bir 
de böyle külliyetlice arziye resmi itasile mükellefiyetleri 
reva görülememekte ve bu makule eşyanın bütün bütün arziye 
resminden istisnası dahi tecviz edilememekte bulunduğuna 
nazaran mezkûr çaylardan yalnız altmış günlük arziye resmi 
istifasile andan ziyade müddet için resimden muaf tutulacak 
olur ise on iki bin altı yüz seksen kuruş on para resim alına
cağından bu suret hem tüccarın hem de gümrüğün menafiine 
muvafık ve men'i mezahimei eşya için tedbiri kâfi olabilip buna 
sefaret tercümanının muvafakati dahi istihsal kılınmış olduğun
dan bundan ve badeezin emsali münazaalı eşyadan yalnız altmış 
günlük arziye resmi alınıp andan ziyade bir şey taleb edilme
mesinin usul ittihazı lüzumu gösterilmiştir. 

Mezkûr çayların müddeti medide gümrükte kalması cihetile 
bunlardan talimatı mevzuası mucibince arziye resmi külliyetli 
bir meblâğa baliğ olarak ashabının ticaretçe uğradıkları zarar 
ve ziyana mebni bu meblâğın itasile mükellefiyetleri muvafıkı 
hakkaniyet olamıyacağı anlaşıldığına ve mezkûr çaylardan 
ve sair bu gibi münazaalı olup tûl müddet gümrükte kalacak 
eşyadan yalnız altmış günlük arziye resmi alınması hakkında 
emaneti mezkûrece beyan kılman suret hem tüccarın menafiine 
muvafık hem de gümrükçe aranılan meni mezahimei eşya için 
tedbiri kâfi olacağına binaen ber mucibi istizan mezkûr çay
lardan ve badema emsali münazaalı eşyadan yalnız altmış gün
lük arziye resmi ahzinin usul ittihazı zımnında emaneti müşarı-
leyhaya mezuniyet itasının Dahiliye Nezaretine havalesi tezek
kür kılınmağın emrü ferman hazreti me'lehülemrindir. 

Meclisi mahsusu Vükelânın Mazbata i 
müzeyyelesi 

16 receb 1303, 9 nisan 1302 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin işbu mazbatasında*mu
harrer esbabdan dolayı gümrükte kalmış olan üç yüz onfdo-
kuz sandık çay için, yalnız altmış günlük arziye resmi ahzi muvafıkı 
hakkaniyet olacağı misillû badema dahi münazaaya mebni 
gümrükte kalan eşya hakkında kezalik altmış günlük arziye 
resmi alınmasının usul ittihazı gümrükçe aranılan men'i meza
himei eşya için tedbiri kâfi olacağına binaen mucibince ifayı 
muktazası meyanei bendegânemizde dahi müttehiden tezekkür 
ve tensib kılınmış isede kaübei ahvalde emrü ferman hazreti 
veliyülemir efendimizindir. 

irade tarihi. 19 receb 1303, 12 nisan 1302 
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.N'ı: 1 1 9 — Boğaz içinde çivi vida civata ve saire 
imaline mahsus bir fabrika inşası imtiyaz 

mukavelenamesi 
Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin 1 1 4 5 

numaralı ve 11 safer 1 3 0 3 tarihli 
mazbatası 

Telgraf Nezareti Fen kalemi muavini ve fabrikası müdürü 
Mehmed Raif Efendinin bazı asarı sınaiye vücüde getirmek 
için tahtı imtiyazda olarak Boğaziçinde inşasına ruhsat itasını 
istida eylediği fabrika hakkında kararlaştırılan mukavelename 
lâyihası ve Ticaret müdürü umumiliğinin müzekkeresi Ticaret 
nezaretinin tezkeresile beraber Şurayı Devlete havale buyrul-
muş olmakla Tanzimat Dairesinde kıraat olundu. 

Meallerinden Müsteban olduğu üzere mumaileyhin inşa etmek 
istediği fabrika küçük ve büyük her nevi cıvata ve demir ve 
bakır ve pirine vida ve bakır çivi ve ağaç vidası ve pirinç ve de
mir çubuk ve bunlara mümasil edevat imaline mahsus olacağı ve 
Çubukludan Anadolu kavağına kadar Boğaziçinde memleketçe 
mahzuru olmıyan münasib mahallinde yapılacağı anlaşılmış ve sa
nayii dahiliyenin terakkisi ve ihtiyacatı memleketin masnuatı Osma
niye ile teshili maksadınca bu gibi fabrikaların teksiri arzu olunur 
mevaddan ve rekabeti ecnebiyeye mukavemet için sanayi fabrika
larına imtiyaz vermek icabı halden bulunmuş olup binaenaleyh esası 
istida şayanı kabul ve terviç görüldüğü misillû mukavelelâyihası 

münderecatına nazaran on seneye münhasır olacak müddeti imtiya
ziye emsaline edilen müsaadeye muvafık ve müddeti inşaiye ile 
imalâta mübaderet için tayin olunan zaman dahi mutedil bulun
duğu ve masnuatın dahilî resmi gümrükten müddeti imtiyazi-
yeye münhasıran ma'fuviyeti ise sair bu gibi müessesat hak
kındaki müsaadata tevafuk ederek zaten resmi mezkûrun ilgası 
kararı dahi bunu mürevviç ve muktazı olduğu ve elyevm 
zikrolunan masnuattan bazısını imal eden esnafın şu fabrikasile 
icrayı sanat lar ına ikaı mevani olunmıyacağı cihetlerle bu mad
deler yolunda görülüp fakat dairei imtiyazı tahdid eden ikinci 
maddedeki (De r saade t ve mülhakat ı ) cümlesi bir taraftan Ça
talca ve diğer taraftan İzmit Sancaklarını içine alabilerek bu 
ise pek vasi olduğundan dairei imtiyazın Dersaadet ve bilâdı 
selâse kaydile tahdidi ve birde dahilî resmi gümrükten ma'fu-
viyet müsaadesinin harice gönderilecek masnuat resmi güm
rüğüne de şümulüne dair dördüncü maddede muharrer 
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fıkra emsal ve kaidei umumiyesine tevfik olunamayıp 
zaten bu fabrikanın asarı sınaiyesinden dahilen istifade 
matlup olmasına mebni müsaadatın da ana masruf tutulması 
racih olmakla fıkrai mezkûrenin dahi tayyedilmesi bittensib 
mumaileyh Raif Efendi daireye celb ile şu iki tadile muvafakati 
istihsal kılınarak mukavele lâyihasının nüshai mübeyyizası 
leffen takdim kılınmakla muvafıkı reyi âli buyrulur ise usulü 
veçhile imza ve teatisi zımnında nezareti müşarileyhaya mezu
niyet itası babında. 

işbu mazbata ve melfuf mukavelename lâyihası sahibi isti
danın fabrika için vazedeceği sermaye miktarının ve tersanece 
o misillû edevat imalile satılmakta olmasile taleb olunan imti
yazın onlara mani olamıyacağının mukaveleve derci zımnında 
Meclisi Vükelânın zabtı suretile beraber iade buyrulmakla 
Tanzimat daresinde mutalea ve mumaileyh Raif Efendi celb ile 
tefhim olundukta fabrikanın tesisi için on bin lira sermaye 
vazedeceğini ve imtiyazını taleb eylediği şeylerin tersane 
fabrikasında imal ve füruhtu halinde fabrikası mamulâtının 
rekabet edemiyeceğini ve henüz Dersaadette yapılamamakta 
olan dökme ve adi yemek subalarile bu kabilden olarak mu
kaddema imalini istediği şeylerden fazla bazı edevatın dahi 
imali İçin mukaveleye bir fıkra ilâvesile beraber fabrikada 
sarfolunmak üzere Avrupadan celbolunacak ham demirin resmi 
gümrükten muafiyetini istida etmiştir egerçi hariçten celboluna
cak demirin gümrük resminden istisnası emsalen ve usulen 
muvafıkı maslahat değil isede bu fabrikanın mamulâtı dahilî 
resmi gümrükten ma'fu olacağı gibi ihracat resminden dahi 
müstesna tutulmak sair fabrikalar imtiyazatmca müttehaz olan 
müsaadeye tevafuk edeceğinden ve envai mamulâta ilâvesi is
tenilen asarı smaiyenin buraca vücuda getirilmesi arzu o'unan 
şeyler olmasına mebni anın dahi kabulü münasib göründüğün
den bunlar ve vazolunacak sermayenin miktarı mukavelenamede 
tasrih ve y r n c i madde dahi emsaline ve iktizayı maslahata 
tevfikan tashih olunmuş ve tersane mamulâtına bu fabrikanın 
men'î rekabeti bahsine gelince arzu tariften müstağni olduğu 
üzere tersanei âmire fabrikaları esasen ihtiyacatı Devlete hiz
met için yapılmış olmakla beraber bunların sipariş üzerine 
imal ve füruht edeceği şeyler kazan ve buhar makineleri misillû 
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başlı ve ehemmiyetli masnuat olmak lâzım gelip yoksa her 
yerde erbabı sanayia terk ve tahsis kılınmış olan imalâtı mü
teferrika ve hasiseye tersane fabrikalarının rekabeti farz ve 
tasavvur olunamayacağı gibi bu yola gidilmenin sanayi fabri
kaları tesisatını teksire mümaneat edeceği dahi derkâr olduğun
dan sahibi imtiyazın menedemiyeceği tersane mamulâtının ber
vechi muharrer başlıca asarı sınaiyeye hasrı iktiza ederek bu 
fıkra dahi mukaveleye dere ile nüshai mübeyyizası leffen 
takdim kılınmış olmakla olbabda. 

8 receb 1303 ve 31 mart 1302 

Mazbatai maruza 

Telgraf Nezareti Fen kalemi muavini ve Fabrikası Müdürü 
Mehmed Raif Efendinin küçük büyük her nevi civata ve demir 
ve bakır çini ve emsali edevat ile dökme ve adi yemek sobası 
misillû bazı asarı sınaiye imaline mahsus olmak üzere on sene 
müddeti imtiyaziye ile Çubukludan Anadolu Kavağına kadar 
Boğaziçinin mahzurdan salim olan bir mahallinde inşasına 
ruhsat istediği fabrika hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat Da
iresinden tanzim ve ita kılınan mazbatada işbu fabrika için 
mumaileyh tarafından on bin lira sermaye vazolunacağı gibi 
tersanenin sipariş üzerine imal ve füruht etmekte olduğu kazan 
ve buhar makineleri misillû başlı ve ehemmiyetli masnuatı 
mene mumaileyhin salâhiyeti olamaması hususu mukavelena
meye dercedilmiş ve fabrikanın tesisi için ilk defa olarak Av-
rupadan celbolunacak alât ve edevat ile işbu fabrika mamulâ
tının gümrük resminden müstesna tutulması dahi muvafıkı emsal 
bulunmuş olduğundan bahsile icrayı icabı dermeyan olunup vakıa 
sanayii dahiliyenin terakkisine medar olan bu misillû fabrikaların 
tesis ve tekessüründeki fevaid ve muhassenat bedihi oldu
ğuna ve mukavelename münderecatı dahi muvafıkı usul 
ve emsal göründüğüne mebni bermucibi mazbata on sene 
müddetle mumaileyh uhdesine imtiyaz itası meyanei bendegâ-
nemizde dahi müttehiden bittezekkür salifülbeyan mukavelename 
müsveddesi leffen arz ve takdim kılındı isede katibe i ahvalde 
emr ve ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

20 receb 1303 ve 13 nisan 1302 
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Tezkerei maruza 

Telgraf Nezareti Fen kalemi muavini ve Fabrikası müdürü 
Mehmed Raif Efendinin her nevi civata ve emsali edevat ile 
dökme ve adi yemek sobaları misillû asarı sınaiye imaline 
mahsus olmak üzere on sene müddeti imtiyaziye ile Çubuklu
dan Anadolukavağına kadar Boğaziçinin mahzurdan salim olan 
bir mahallinde inşasına ruhsat itası hakkında Şûrayı Devlet 
Tanzimat Dairesinin mazbatası üzerine Meclisi Mahsusu Vüke
lâdan kaleme alınan mazbata mukavelename lâyiha ve dairenin 
mezkûr mazbatasile maan ve leffen arz ve takdim kılınmakla 
olbabta her ne veçhile iradei seniyei hazreti padişahı şeref-
müteâllik buyrulursa mantuku âlisi infaz olunacağı beyanile 
tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

20 receb 303 ve 13 nisan 302 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei Sadaretpe-
nahilerile nielfuf meclisi vükela mazbatası ve müteferriatı manzuru 
âli buyrulmuş ve tezekkür ve istizan olunduğu veçhile iktizsıanın 
ifası hususuna iradei seniyei cenabı şehriyarî şerefmüteallik buy-
rularak mezkûr mazbata takımile iade kılınmış olmakla olbabta. 

[İrade tarihi: 22 receb 303 ve 15 nisan 302] 

Boğaziçinde Çivi, Vida, Civata ve saire imaline mahsus bir 
fabrika inşası imtiyaz mukavelenamesi 

22 receb 1303, 15 nisan 1302 

Madde 1 — Telgraf Nezareti Fabrika Müdürü Mehmed 
Raif efendiye küçük büyük her nevi demir civata demir ve 
bakır ve pirinç vida ve bakır çivi ve ağaç vidası pirinç ve 
demir çubuk ve her numaradan tel ve s aç kafes san teneke 
bakır levha kazan çivisi araba yayı ve dingili kazan ve perçin 
çivisi ve hemevi dökme ve adi yemek sobalan ve maltız 
ocağı tesmiye olunan pikden ısgaralı ocak gözleri dökme 
terazi ve demir çivi ve menteşe ütü ve şimendifere aid hernevi 
döküm edevaü ve istinsah için tazyik makineleri ve demir ve 
dökme boru ve torna ve matkap ve planya misillû edevat imaline 
mahsus olmak ve otuz beygir kuvvetinde bir buhar maki-
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nesi vasıtasile hareket eylemek üzere Çubukludan Anadolu 
Kavağına kadar Boğaziçinin memleketçe mahzurlu olmıyan 
münasib mahallinde bir fabrika inşası için on sene müddeti 
imtiyaziye ile ruhsat verilmiştir. 

Madde 2 — İşbu ruhsat tarihinden itibaren on sene zarfın
da Dersaadet ve bilâdıselasede işbu fabrika gibi bir fabrika 
inşasi için âhar kimseye ruhsat verilmiyecektir. 

Madde 3 — Tarihi imtiyazdan sekiz mah mürurunda 
fabrikanın inşasına teşebbüs olunarak ondan bir sene hita
mında birinci maddede tadad olunan şeylerin imaline bed 
ve mübaşeret olunacak ve şayet bir sene mürur edibde imalâta 
beddedemediği ve beddettikten sonra imalâta devam etme
yip tatil ettiği takdirde hakkı imtiyaz sakıt olacak ve o takdir
ce Dersaadette böyle bir fabrika yapmak isteyenlere ruhsat 
verilecektir. 

Madde 4 — İşbu fabrikanın tesis ve küşadı için mumaileyh 
tarafından on bin Osmanlı altını sermaye konulacaktır ve üçün
cü madde mucibince imalâta bed ve mübaşeret için tayin olunan 
yirmi mah müddet zarfında sahibi imtiyazın işbu sermayeyi 
ihzar iylediğini kaideten isbat etmesi lâzım gelecektir. 

Madde 5 — Mezkûr fabrikanın tesisi için ilk defa olarak 
Avrupadan celbolunacak alât ve edevat resmi gümrükten muaf 
tutulacağı gibi on sene zarfında bu fabrikanın gerek dahilen 
sarfolunacak ve gerek memaliki ecnebiyeye nakledilecek bil
cümle mamulâtından gümrük resmi alınmıyacaktır. Fakat 
sui istimali men için gümrük tarafından gösterilecek kavaide 
sahibi imtiyaz tarafından riayet olunacaktır. Sahibi imtiyaz 
on sene mürurundan sonra sair yerli mamulâtına tevfikan 
mezkûr fabrika mamulâtının lâzım gelen rüsumunu tediyeye 
mecbur olacaktır. 

Madde 6 — Vilâyatı şahanenin birinde bu yolda bir fab
rika tesis edilir ve mamulâtından Dersaadet ve mülhakatından 
eşya ithal olunur ise lâzımgelen resmi gümrüğü tamamen ahz-
olunacak ve bu fabrika mamulâtından dahi o fabrikanın bulun
duğu mahalle eşya irsal olunduğu halde sahibi imtiyaz resmi 
gümrüğünü tediyeye mecbur olacaktır. 

Madde 7 — Mezkûr fabrika lâzimesiçün memaliki şahane 
iskelelerinden celbolunacak hurda demir ve bakır ve kömür ve 
sair her nevi eşya resmi gümrükten muaf tutulacaktır. 
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Madde 8 — Dersaadet ve bilâdıselâsede elyevm mevcud 
olan yani imtiyaz fermanı âlisinin itasında işlemekte bulunan 
mamulât tezgâhlarını ve şimendiferlere mahsus olarak tesis 
edilmiş ve edilecek fabrikaların imalâtını ve tersanei amirenin 
kazan ve buhar makineleri gibi başlı ve ehemmiyetli olan ma
mulât ve masnuatı men'e sahibi imtiyazın salâhiyeti olamıya-
caktır. 

jvft: 120 — Dersaadette yün ve pamuk ipliği ve 
akmişe ve fes imaline mahsus bir fabrika 

inşası imtiyaz mukavelesi 

Madde 1 — Şûrayı Devlet Azasından Atufetlû Ahmed 
Refik Beyefendi Hazretlerile Amedii Divanı Hümayun Muavini 
Saadetlû Reşid ve Ticaret Müdürü Umumisi Saadetlû Refik Bey 
Efendiler Hazaratine yapağı ve pamuk ilejimal olunur fanile ve 
yünlü elbiselik ve mefruşat akmişesi ve Amerika bezi ve astar 
ve ipek ve her nevi tire ve yün ipeği ve fes imaline mahsus 
Dersaadet ve havalisinin mahzur ve mazarrattan salim bir ma
hallinde bir fabrika inşası için yirmi sene müddeti imtiyaziye 
ile ruhsat verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye içinde Dersaadet ve mül
hakatında zikrolunan imalâta mahsus diğer bir fabrika küşadı 
için ahara ruhsat verilmiyecektir. 

Şu kadarki ashabı imtiyazın gerek feshanei âmire ve gerek 
sair mirî fabrikaları ile memaliki şahanenin dairei imtiyaz hari
cindeki mahallerinde bulunan emsali mamulat fabrika ve tez
gâhların ve imitiyaz fermanı âlisinin itasında dairei imtiyazda 
minelkadim işliyen adi tezgâhları men'e salâhiyetleri olmı-
yacaktır. 

Madde 3 — Fermanı âlinin itası tarihinden bir sene 
zarfında fabrikanın inşasına teşebbüs olunarak yirmi dört mah 
hitamında eşya imaline bed ve mübaşeret olunacaktır ve havanini 
Devleti »üyeye tabi olmak şartile bairadei seniye mukarrer 
olan nizamı umumî dairesinde ve imtiyaz fermam âlisi tarihinden 
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itibaren altı ay zarfında bir anonim şirket teşkil etmeğe ve 
fabrikanın tesis ve küşadi için şimdilik elli bin lira sermaye 
vazolunacağı gibi bu sermayeyi ileride derecei lüzumuna göre 
yüz bin liraya iblağ eylemeğe ashabı imtiyazın salâhiyetleri 
vardır şayed müddeti mezkûre zarfında fabrikanın inşasına 
bedolunmaz ve vadei muayyenesi hitamında imalâta mübaşeret 
kılınmaz ve imalâta başlandıktan sonra devam edilmez ise bu 
yolda fabrika tesisini taleb ve istida edenlere ruhsat itasında 
Hükümeti seniye muhtar olacağı gibi imtiyazı mezkûrun bir 
gûna hükmü kalmıyacaktır. 

Madde 4 — Zikrolunan fabrikanın tesis ve ikmali için 
ilk defa olarak Avrupadan celbolunacak alât ve edevat ile 
levazım ve eşya ve mevaddı saire ve dahili memalikten muba
yaa ve celb eyliyecekleri yün ve pamuk resmi gümrükten 
muaf tutulacağı gibi yirmi sene zarfında bu fabrikanın gerek 
dahilen sarfolunacak ve gerek memaliki ecnebiyeye nakledilecek 
bilcümle mamulâtından gümrük resmi ahnmıyacaktır. Şu 
kadarki suiistimali men için Rüsumat Emaneti tarafından göste
rilecek kavaide ashabı imtiyaz tarafından riayet olunacaktır. 

Madde 5 — Ashabı imtiyaz inşa edecekleri fabrika mamu
lâtından devairi askeriye için mubayaası istenilecek eşyayı cüzî 
bir temettü mukabilinde ita eylemeği vadederler. 

Madde 6 — Ashabı imtiyazın fabrikada istihdam edeceği 
ustalardan maada hademe ve amelei saire tebaai Devleti aliye
den olacaktır. 

26 receb 1303 ve 19 nisan 1302 

Yün ve pamuk ipliği ve akmişc ve saire imaline 
mahsus Anonim Osmaulı Şirketi Nizamnamei 

dahüisidir 

Zirde vaziülimza yün ve pamuk ipliği ve akmişe imaline 
mahsus bir fabrika inşasile idare ve işletilmesi için 22 receb 
3 0 3 tarihli fermanı âli mucibince tebaai Devleti aliyeden atufetlû 
Ahmed Refik ve saadetlu Reşid Beyefendiler hazratile müte-
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veffa Refik Beye verilen imtiyaz ve bilmukabele edilen teahhü-
datın icrası için şeraiti atiyeye tevfikan bir anonim şirketi teş
kil eylemişlerdir. 

BİRİNCİ F A S I L 

Şirketin teşkili ve maksadı ve ismi ve merkezi beyanındadır 

Madde 1 — Teati olunan şartname ve şerefsudur eden 
imtiyaz fermanı âlisi ahkâmına tevfikan yün ve pamuk ipliği 
ve akmişe ve saire imaline mahsus bir fabrika inşasile idare ve 
işletilmesi için zirde tarif olunacak hissedaran beyninde bir 
Osmanlı Anonim şirketi teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı yün ve pamuk ipliği ve ak
mişe ve saire imaline mahsus Anonim Şirketi Osmaniyesi ola
cak ve tabiyeti sıfatile tabiî Devleti aliyenin kavanin ve niza-
matı umumiyesine tâbi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Dersaadette olacak ve me
maliki Osmaniyenin sair mahallenle memaliki ecnebiyede şube
leri bulunabilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabtan dolayı fesih 
veya müddeti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe 
imtiyaz müddeti yirmi seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ F A S I L 

İmtiyazın şirkete devri beyanındadır 

Madde 5 — Ashabı imtiyaz yani atufetlû Ahmed ve saa
detlû Reşid Beyefendilerle müteveffa Refik bey veresesi bafer-
manı âli kendilerine verilen hukuk ve teahhüdatı şirkete devretmiş 
ve şirket ashabı imtiyaz sıfatını haiz ve kâffei hukuk ve va-
zaifce anların makamına kaim olunmuştur. Binaenaleyh ashabı 
imtiyaz fermanı âli ile imtiyaza müteâllik kâffei evrakı şirkete 
teslim etmeğe mecburdur. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi kırk beş bin beş yüz İngiliz 
veyahut elli bin elli Osmanlı lirasından ibaret olup beheri beş İngi
liz yani beş buçuk Osmanlı altını itibarile dokuz bin yüz hisseye 
munkasimdir. Heyeti umumiyenin işbu sermayeyi tezyid e tmeğe 
salahiyeti olacağı gibi şirket sermayesinin nısfını tecavüz etmemek 
üzere Ticaret ve Nafıa Nezaretinin tahti teftişinde olarak tah-
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vilât dahi ihraç edebilecek ve işbu tahvilât şirketin emval ve em-
lâkile temin edilerek birinci derecede bir hakkı rehni haiz 
bulunacaktır. 

Madde 7 — Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde 
onu istihsal olundukdan sonra sureti katiyede teşekkül etmiş 
addolunacak ve tekas ! t i mübeyyin muvakkat senedat verilecek 
ve sermayenin nısfının tediyesinde ashabı yedinde bulunan se
nedatı muvakkate senedatı asliyeye tahvil edilecektir Şirketin 
hisse senedatının bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı Fransızca ve 
sair lisanlar ile tanzim olunacaktır. Sermayenin baki kalan dok
sanı şirketin ihtiyacatına göre meclisi idarenin kararile Dersaa
det ve sair lâzımgelen mahallerde elsinei muhtelifede çıkan resmî 
ve gayri resmî bazı gazetelerle otuz gün evvel ilânı keyfiyet 
olunarak mutalebe olunacaktır. 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye olununcıya 
değin senedat ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin 
yüzde onu tediye olunmadıkça kabili havale ve füruht olamı-
yacaktır ve bunların havale ve füruhtu şirketin defterine kay
dedilerek ziri bayi ile müşteri ve müdirandan biri tarafından 
imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti havale ve füruhtu 
senedde dahi zikir ve işaret kılınacaktır. Bedelin nısfı tediye 
olunduktan sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer 
bulunacaktır. 

Madde 9 — Hisse senedleri şirket nazarında kabili inkısam 
değildir. V e şirket hisse için bir sahib tanır bir hissedarın 
varis veya dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâ
kinin tahtı hacze vaz'ını taleb ve şirketin umuru idaresine hiç 
bir veçhile müdahale edemezler. V e istifayi hukuk için şirketin 
sene muhasebe defatiri ile heyeti umumiyenin kararlarını kabule 
mecburdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunmıyan 
hisse senedatının sahihlerinden teahhüdatı vakıadan dolayı ih
tarı keyfiyete hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itiba
ren senevî yüzde altı hesabile faiz ahzolunacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmiyen 
senedat ashabı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi 
satmağa salâhiyeti olacaktır. V e bu makule satılması lâzım 
gelen hisse senedatının numaralan gazeteler marifetile neşir ve 
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ilân olunarak tarihi ilândan on beş gün sonra şirket hiç bir 
gûna ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur olmamak ve zarar 
ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet ve yahut me
maliki mahrusanın sair borsalarında ve borsalarda henüz alınıp 
satılması kabul olunmamış ise müzayede tarikile hisseleri sat-
tıracaktır. Bu veçhile füruht olunan senedat iptal olunacak ve 
müşterilere eski senedlerin numaralarını havi olmak üzere yeni 
senedat ita kılınacaktır. Şirketin matlubu tevkif olunduktan 
sonra fazlası satılan hisse senadatının ashabına ita ve esmanı 
mezkûre şirketin tesviyei matlubuna kifayet etmediği takdirde 
noksanı kendisinden taleb ve istifa olunacaktır. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Şirketin idarei dahiliyesi beyamndadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye 
tarafından mensub ve beşden on bire kadar azadan mürekkeb 
bir meclisi idareye ihale olunacak ve şu kadarki ilk beş sene 
müddet için teşkil olunan meclisi idare heyeti saadetlû Reşid 
Beyfendi hazretleri ve Mösyö Nıramin Alferd Dobison ve 
Mösyö Con Tomas ve Mösyö Holt ve Mösyö Con Galove ve 
kambiyo esham ve itibari umumii osmanî Dersaadet bankaları
nın meclisi idareleri azasından birer zat ile Mösyö Cims ve 
Bataldan yani ceman dokoz azadan ibaret olup tasdiki memu
riyetleri heyeti umumiyenin tasvibine arzolunmak lâzım gelmi-
cektir. 

Madde 13 — Beş sene müddet için tayin olunan azanın 
müddeti memuriyetleri hitam buldukdan sonra meclisi idareye 
intihab olunacak azanın ilk teceddüdünde kur'a ile ve ondan 
sonra kıdem itibarile her sene bir veya ikisi çıkarılarak yerle
rine aharı intihab ve tayin kılınacaktır şukadarki çıkan azanın 
tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 14 — Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata tâbi 
olacak isede ayda bîr defa toplanması lâbüttür. Müzakeratm 
muteber olması lâeka! nısfından ziyade azanın bizzat huzuruna 
menuttur meclisi idarenin kararlan hazır bulunan azanın ekseri
yeti ârasile muteber olur tesavii âra vukuunda keyfiyeti içtima 
atiye talik edilir ve anda dahi tesavii âra vuku bulursa mev-
zuubahis olan madde reddokmur. 
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Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı defteri mahsu
suna kaydolunur ve ziri reis ile hazırı bilmeclis bulunan aza 
tarafından imza edilir. Zabtın sureti veya bir fıkrai muhricesi 
mute ber olmak için reis veya vekili tarafından imza olunmak 
lâzım gelir. 

Medde 16 — idare meclisi azasından her biri şirketin elli 
hisse senedatına malik olması lâzımgelir senedatı mezkûre 
şirketin sandığına tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri 
zarfında satılamıyacaktır. Bunların üzerine furuhtu caiz olma
dığını mübeyyin bir damga vurulacaktır. 

Madde 17 — Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının 
vefatı veya istifası vukuundan veya sair bir sebebten dolayı 
bir veya bir kaç aza yeri münhal kalır ise meclisi idare anla
rın yerine muvakkaten aza tayin eyliyecek ve intihabı kat'i 
gelecek heyeti umumiye tarafından icra olunacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare hersene içlerinden birini reis 
ve reisi sani intihab eder ve reisin veya reisi saninin gıyabın
da vekâlet etmek üzere azadan birini tayin eyler. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar veya 
muvakkaten gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine 
vekâlet etmek üzere azadan birini tayin edebilirler. Şu kadarki 
vekâlet edecek azanın kendi reyinden başka birden ziyade reyi 
olamıyacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin ida
resi için iktidarı tammı haizdir ve bundan maada sulholmak 
ve ha<em tayin etmek salâhiyetine dahi maliktir ve hesabatını 
tanzim ile heyeti umumiyeye vaz ve tevzi olunacak temettüün 
mikdarını teklif eder meclisi idarenin reisi gerek müddei ve 
gerek müddeialeyh sıfatile huzuru mehakimde bizzat veya bil-
vekâle şirkete vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müd
deti muayyene için haiz olduğu iktidarım kısmen ve yahut ta
mamen azasından bir veya bir kaç zata bavekâleti mahsusa 
ihale edeceği misillû mesalihi cariyenin rüyet ve tesviyesi için 
hariçten dahi bir veya birkaç zatı tevkil eyliyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azasından ahzedecekleri hissei 
temettüattan başka mecliste hazır bulunacaktan günler için bir 
ücret dahi ahzedeceklerdir. işbu ücretin miktarı heyeti umumi
ye tarafından tayin kılınır. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



478 

D Ö R D Ü N C Ü FASIL 

Heyeti umumiye beyanındadır 

Madde 23 — Sureti muntazamada akdi içtima eden heyeti 
umumiye bilcümle hissedaranın vekilidir. 

Madde 24 — Heyeti umumiye her senenin ilk altı mahı 
zarfında meclisi idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti 
adiyede akdi içtima eder. Bundan başka Meclisi idare icabet-
tikçe sureti fevkalâdede olarak heyeti umumiyeyi davet edebilir. 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten 
lâakal on hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkeb 
olacaktır. Heyeti umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâleten 
hazır bulunan hissedaranın her on hisse için bir reyi olacak 
ve şu kadar ki hissedar olmıyanlarm hissedarane vekâlet etme
leri caiz olamıyacaktır. 

Madde 26 — Davetnameler yevmi içtimadan lâakal bir 
mah evvel yirmi dördüncü maddede beyan edildiği veçhile 
gazetelerle ilân olunacaktır. 

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek 
vekâleten şirket sermayesinin bir rubuna müsavi hisse seneda-
tma malik hissedarlar hazır bulunur ise sureti muntazamada 
teşekkül etmiş addolunur. Heyeti umumiyede hazır bulunacak 
hissedarın mutasarrıf oldukları hisselerin salifüzzikir bir rubuna 
müsavi olup olmadığı anlaşılmak üzere hisse senetlerini on gün 
zarfında meclisi idare tarafından irae olunacak mahalle teslim 
etmeleri davetnamelerde ihtar olunacaktır. 

İşbu heyeti umumiyenin defai uiâ içtimamda hazır bulunan 
hissedaranın asaleten ve vekâleten hamil oldukları hisse sene-
datının miktarı derecei kifayede olmadığı halde heyeti umumiye 
ikinci defa olarak içtimaa davet edilir. 

İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin 
miktarı ne olur ise olsun birinci içtimada müzakere olunmasına 
karar verilmiş olan hususat hakkında icrayi müzakerat edecekler
dir. V e bu veçhile cereyan eden müzakerat meri ve muteber 
olacaktır. Birinci içtima ile ikinci içtima beynindeki müddet 
on beş günden dun ve bir mahdan ziyade oimıyacak 
ve ikinci içtimain davetnameleri yirmi gün evvel icab edenlere 
gönderilecektir. 
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Madde 28 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset 
eder ve reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içle
rinden birini reis vekâletine intihab eylerler. Heyeti umumiyede 
hazır olup en ziyade hisseye malik olanlardan iki hissedar rey 
toplamak hizmetini ifa eder. Heyeti umumiye kâtibi reis ile 
rey toplamağa memur olanlar tarafından tayin olunur. 

Madde 29 — Heyeti umumiyede müzakere olunan hususata 
ekseriyeti âra ile karar verilir. Müzakere olunacak mevaddın 
cetveli meclisi idare tarafından tanzim edilir. İşbu cetvele dahil 
olacak mevad meclisi idarenin teklifatı ile heyeti umumiye aza
sından lâakal bin hisseye malik olan hissedaran tarafından 
yevmi içtimadan lâakal otuz gün evvel vukubulacak teklifattan 
ibaret olacaktır, işbu cetvele dahil olmıyan hususat heyeti 
umumiyede müzakere olunamaz. 

Madde 3 0 — Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki 
için tayin olunan bir veya müteaddid müfettişlerin memuriyet
lerini tasdik eder. 

Madde 31 — Heyeti umumiye şirketin umur ve masalihine 
dair her sene meclisi idare tarafından takdim olunan lâyiha 
ile hesabata dair müfettişler tarafından verilen raportu kıraat 
eder ve bunları ledelmüzakere ya kabul veya reddeder ve 
hissei temettüü tayin ile tebdili iktiza eden meclisi idare azasının 
yerlerine diğerlerini nasbeder ve şirketin bilcümle umur ve 
hususatı hakkında bilmüzakere kararı kat'î ita ve meclisi 
idarenin icabeylerse iktidarını tevsi eyler. Fakat heyeti umumiye 
de asaleten ve vekâleten şirket sermayesinin lâakal sülüsanına 
müsavi hisseler ashabının ekseriyeti arası olmadıkça sermayenin 
tezyidine veyahut altıncı madde mucibince tahvilât ihracına 
karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin müzakeratı zabıt ve 
kaydolunur ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey toplamağa 
memur olanlar ve kâtib tarafından imza edilir heyeti umumiye
nin her içtimaında hazır bulunan hissedaranın esamisini ve her 
birinin hamil olduğu hisselerin mikdarını mübeyyin bir cetvel 
tanzim ile mevcud olanlar tarafından imza edilib zabıt defterinin 
o günkü varakasına rapt ve taleb vukuunda alâkadarana tebliğ 
olunur. 
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Madde 33 — Lieclilihticac ibraz olunacak heyeti umumi
yenin zabıt sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reis 
veya vekili tarafından imza edilir, 

Madde 34 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname 
ahkâmına tevfikan verilecek kararların kabulü kaybolan veya 
muhalif reyde bulunan hissedaran için dahi mecburidir. 

BEŞİNCİ F A S I L 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri beyamndadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani iptidasın
dan bed ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. Fakat 
birinci senei maliye müstesna olarak şirketin sureti kafiyede 
teşkili tarihi ile ertesi kânunu evvelin otuz birinci günü beynin
deki müddeti şamil olacaktır. Meclisi idare her sene ni
hayetinde şirketin matlubat ve düyunatmı havi bir defteri umu
mî tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesabatı 
heyeti umumiyenin içtimamdan evv^l müfettişlere irae ve tebliğ 
edecektir. 

ALTINCI FASIL 

Müessis hisseleri ve temettüatın sureti taksimi ve resülmale 
mahsub akçe beyamndadır 

Madde 36 — Hissedarana sırf temettüün yüzde yirmisi tevzi 
edildiği takdirde baki kalan temettüden evvel emirde cümlesine 
yüzde yirmi beşe istihkak vermek ve isme muharrer olmamak 
üzere müessis hisseleri ihdas olunup bunların şekil ve adedi 
meclisi idare canibinden tayin olunacaktır. Şirketin temettüatı 
safiyei seneviyesinden evvelâ bilaistisna hisselerin cümlesine 
faiz olarak yüzde on ve saniyen ihtiyat akçesini teşkil etmek 
üzere yüzde beş ifraz olunduktan sonra kusurunun yüzde onu 
mütesaviyen müdirana ve yüzde doksanı hissei temettü namile 
hissedarana tevzi edilir. 

İşbu yüzde doksan şirketin tediye olunmuş sermayesinin 
yüzde onuna muadil bulunduğu halde baki kalan fazlasının 
yüzde yirmi beşi müessis hisselerine ve yüzde yetmiş beşi his
sedarana tevzi edilir. 
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Madde 37 — Heyeti Umumiye Meclisi idarenin teklifi üze
rine şirket sermayesinin itfası için lâzım gördüğü bir miktar 
akçenin ifrazına karar verebilir ve bu veçhile tayin olunan 
miktar Heyeti Umumiyece bittetkik güzeşte ve ihtiyat akçesi 
ve hissei temettü ve otuz altıncı maddede gösterilen cümlei 
tevziattan evvelce senevî vukubulacak hissei temettüden ifraz 
edilip hisseler üzerine tediye olunan meblâği tenkise hasredi
lecek ve Meclisi Umumî bu muamelenin suret ve nevini ve 
evkatını tahtı karara alacaktır. İşbu ihtiyatı mahsusun faslı 
atide beyan edilecek ihtiyat akçesine şümulü olmıyacaktır. 

Y E D l N C l F A S I L 

ihtiyat akçesi 

Madde 38 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı se-
neviyeden müfrez mebaliğden hasıl olacak ihtiyat akçesi masa
rifi fevkalade ve gayri melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu 
akçenin miktarı şirket sermayesinin üşrüne müsavi bir raddeye 
baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifraz olunmıyacaktır. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde beş faiz 
itasına kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden 
ikmal edilebilecektir. 

Madde 40 — Şirketin inkızayı müddetinde bilcümle teah-
hüdatı ifa ve hesabı kat ' ve tesviye olanduktan sonra ihtiyat 
akçesi bilcümle hissedaran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKİZİNCİ F A S I L 

Şirketin temdidi müddeti ve feshi ve kat'ı muamelâtı 
beyanındadır 

Madde 41 — Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeble 
olursa olsun heyeti umumiyeyi içtimaa davetle şirketm müdde
tinin temdidini veya feshi ile kat ' ı muamelâtını veyahut sair 
şirket ile birleşmesini teklif edebilir. Şukadarki temdidi müddet 
ile şirketin sair şirket ile birleşmesi maddeleri Hükümeti seni-
yenin ruhsatına mütevakkıftır. 

T 1 C. 5 F. Sİ 
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Madde 42 — Meclisi idare şirket sermayesinin sülüsanı zayi 
olduğu halde şirketin feshine veya devamına karar verilmek 
özere heyeti umumiyeyi davet eder. 

Madde 43 — Şirketin müddeti münkaziye oldukta veya 
müddeti tekmil olmaksızın fesholundukta içtima eden heyeti 
umumiye şirketin sureti kat ' ı muamelât ve hesabatına karar ve
recek ve kat 'ı hesab için bir veya bir kaç memur tayin ede
cektir. Heyeti umumiye şirketin mevcud olduğu zamanlarda 
olduğu gibi kat ' ı mumamelât esnasında dahi iktidar ve salâhiye
tini istimale devam edecektir. Kat ' ı muhasebe memurları 
heyeti umumiyenin kararı ve Hükümeti seniyenin müsaadesile 
şirketi mefsuhanın hukuk ve senedat ve tehhüdatını diğer bir 
şirkete veya âhar bir kimseye devir ferağ edebileceklerdir. 

Madde 44 — İşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen 
hususata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumiyede 
Şirket sermayesinin lâakal sülüsanına müsavi hisse senedatını 
hamil hissedaran hazır olmadıkça cereyan edecek müzakerat 
makbul ve muteber olmnmazr 

.Ne: 1 2 1 — Asma kütük ve çöp ve çubuk ve yaprak
larından maada hariçten ağaç, fidan ve hububatın 

cevazı ithali hakkında iradei seniye 
5 saban 1303, 27 nisan 1302 

Tezkerei maruza 

Filokseranın men'i sirayeti zımnında her nevi mağrusat ve 
mezruat fidan ve tohumlarının Avrupadan memaliki mahrusaya 
ce lb ve ithali tahtı memnuiyete alınmasından dolayı gümrük 
varidatmca zayiat vukua gelmekte olmasına ve zaten filoksera
nın bağ çubuklarına münhasır bir âfet olduğundan sair şeylerde 
şimdiye kader mazarratı müşahede olunmamiş bulunmasına na
zaran her nevi tohum ve fidanların bundan dolayi men'i duhulü 
iktiza etmeyip fennen hangi nevilerin mazarratı mütehakkık 
ise memnuiyetin onlara hasrile maadasının duhulüne müsaade 
olunmak üzere tahkikatı mükemmele icrası için fen ve malûmat 
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erbabından bir komisyon teşkil olunarak bu bapta komisyonca 
ittihazı tensib olunacak usul ve kaidenin arzı atebei ülya kılın
ması hakkında tezkerei hususiyei devletlerile tebliğ olunan ira
dei seniyei hazreti padişahı hükmü cehline tevfikan Ticaret 
Nezareti celilesile cereyan eden muhabereyi havi tezkere ceva
bında bu iş için erbabı fen ve malûmattan mürekkeb teşkil 
olunan komisyonda keyfiyet biletraf müzakere olunarak olbap veri
len kararı havi tanzim olunan mazbatada gösterildiği veçhile dok
san altı tarihinde bairadei seniye mevkii icraya vazolunan Filok
sera nizamnamesinde beyan olunduğu veçhile ithali men olunan 
şeyler gars olunmak üzere hariçten getirilen agaç ve fidanlarla 
asma kütük ve çöp ve çubuk ve yapraklarından ibaret olup bu 
memnuiyetin bilcümle sebze ve hububat vesaireye şümulü ol
madığı ve şu suretin Avrupaca meriyülicra olan kavaid ve ni-
zamata dahi muvafık idiğü beyan olunmuş ve salifüzzikir tezke
re ile mazbata leffen arz ve takdim kılınmış olmağla icrayi 
icabı hakkında her ne veçhile iradei seniyei hazreti hilâfetpe-
nahî şerefmüteallik buyurulur ise mentuku münifi infaz edileceği 
beyanile tezkerei senaveri terkim olundu Efendim. 

Mabeyni hümayun başkitabctinin iradei seniyei 
hazreti padişahiyi mübclliğ tezkeresi 

Filokseranın men'i sirayeti için Ticaret Nezarati celilesinde 

teşkil olunan komisyonun verdiği kadarın arzı tafsilâtile icrayi 

icabı istizanına dair residei desti tazim olan 5 şaban 1303 ta

rihli tezkerei samiyei sadaretpenahilerile melfuf tezkere ve maz

bata manzum âli oldu. Asma kütük ve çöp ve çubuk ve yap

raklarından maada ağaç ve fidanlarda filoksera bulunmadığı 

cihetle memnuiyetin gars olunmak üzere hariçten getirilen ağaç 

ve fidanlara dahi şamil tutulması muamelâtı ticariye ve varidatı 

rusumiyeye İrası sekte ve noksan edeceğinden yalnız asma kü

tük ve çöp ve çubuk ve yapraklarının men'i idhalile maada 

magrusat ve hububatın duhulüne müsaade olunması ve mamafi 
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bunların dahi gümrükçe evvel emirde icrayi muayeneleri için 
iktiza eden fen aşına memurun tayin kılınması şerefsadır olan 
iradei seniyei hazreti hilâfelpenahî muktezayi cehlinden olarak 
mezkûr tezkerei Samiyei fehimanelerı melfuiatile beraber iade 
kılınmış olmağla olbabta emir ve ferman hazreti menlehülemrindir. 

İrade tarihi 6 saban 1303 28 nisan 1302 

J V f e : 1 2 2 — Devairi leftişiyci mal iye adedinin tenzi-
lile müfell iş ve muavinler in in teıısikı salâhiyet i ve 

da ire i mal iyede bir mec l i s teşkili hakkında 
i r a d e i S e n i y e 

8 saban 1303 30 nisan 1302 

Meclisi m a h s u s u vüke lâ m a z b a t a s ı 

Malûmu âli buyurulduğu üzere umuru maliyenin bir dairei 
mazbuta ve mu'temenede cereyanı maksadile vilâyatı şahane on 
altı daire itibar olunarak on altı müfettiş ve on altı dahi muavin 
istihdam olunmakta ve esnayı devirde aldıkları harcırahlardan 
başka bunlara şehrî yüz otuz altı bin kuruş maaş verilmekte 
isede işbu memuriyetlerin tesisi bir seneyi tecavüz etmiş olma
sına mebni ihtiyar olunan fedakârlık nisbetinde istihsali fevaid 
olunup olunmadığının tetkiki ıslahatı maliye komisyonuna ha
vale edilmiş olduğundan olbabta cereyan eden müzakeratı havi 
mazbata meclisi cakiranemizde mütalea olundu mealinden 
müsteban olduğu üzere umuru maliyenin teftişindeki tesirat ve 
muhassenatı maddiye ve maneviye derkâr isede elyevm müs
tahdem olan müfettişler indetteftiş gördükleri hali taşralarca 
mercilerine ihtar ve divanı 1 muhasebata da balâyiha ihbar ede
rek geçtikleri gibi divanı muhasebatça ise lâyiha sureti dairei 
aidesine ve oradan dahi mahalline tebliğ ile iktifa olunmakta 
ve bu cihetle teftişahn neticesi takip ve istihsal olunamayıp 
tebligatı vakıa bittabi hükümsüz muhaberatı istilzam eylemekte 
oîmasile hizmeti teftişiyenin hakikaten müsmir v e müessir b i r 
surete konulması zımnında şimdiki on altı dairçi teftişiye sekiz 
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daire üzerine tertip olunup müfettişler ile muavinlerinin adedi 
sekize tenzil ve müfettiş muavinleri dahi müfettişlerin maiyet 
kâtibi makamında istihdam olunmayıp tahkikatını yine müfetti
şe bildirmek ve yine anın refakatinde bulunmak ve müfettişin 
lüzum göreceği liva ve kazalar muamelâtını teftiş etmek üzere 
müfettişi sani unvanile tayin ve istihdam kılınması ve teftişatı 
vakıa tebligatı mücerrede şeklinden kurtarılarak müfettişler tef-
tişat ve muamelâtından Maliye Nezaretine karşı mes'ul olmak 
ve nezaret dahi anların iş'aratını bittetkik esası icraat ittihaz 
eylemek üzere münasebet ve merbutiyeti tabiiyesi cihetile mü
fettişlerin kemakân Maliye Nezaretine iadei merbutiyetleri ve 
Maliye Nezaretinin havale edeceği mevadda bakmak ve maliye 
müfettişlerinin teftişat ve iş'aratını tetkik ile muamelâtı mürette-
besini ifa eylemek ve on bin kuruş maaşlı bir reis ile beşer bin 
kuruş maaşlı dört azadan ve azalık sıfatını haiz olmak üzere 
kezalik beş bin kuruş maaşlı bir baş kâtibten mürekkeb olmak 
ve heyeti kalemiyesi dahi ona göre tertib kılınmak ve haftada 
bir gün heyeti umumiye makamında hazinei celile rüesayı ekla-
mile Dahiliye ve Hariciye ve Nafıa ve Adliye ve Ticaret ve Maa
rif muhasebecileri dahi içtima eylemek ve yeniden tayin oluna
cak reis ve aza maaşları berminvali muharrer taklil olunacak 
müfettiş ve muavinlerden kalacak akçe ile hazinei celiledeki 
encümeni idarei maliye maiyetinde mevcud olan ve müfettişlik
lerin idaresi divana nakil olunduğu vakit oraya devrolunan 
memurin ve ketebe muhassasatı birleştirilip hasıl olacak me-
baliğden tesviye olunmak ve kalacak fazlası hazine manda 
edilmek üzere dairei maliyede bir meclis teşkili ve müfettişlerin 
adedi nısıf dereceye tenzil ve dairei vazifeleri o nisbette tevsi 
olunduğundan umuru tahririye için birer kâtibe ihtiyaçları ola
cağı ve bunlara maaşlarından başka harcırah dahi verildiği 
cihetle birinci müfettişlerin maaşlarından biner kuruş tenkisile 
işbu akçe ile müfettişi evvel ve s anilerin mahallerince beşer yüz 
kuruş maaşla birer kâtib istihdamına mezun edilmesi, ve müfettiş
lerin dairei memuriyetlerine tayin ve izamları emrinde meriyülic-
ra olan kur'a usulünün devairi teftişiyenin tevsüüne mebni bade-
ezin iki senede bir kere icrası tezekkür olunmakla beraber ipka 
olunacak sekiz daire müfettişi evvel ve saniliklerine tayin kılı
nacak zevatın erbabı ehliyet ve iktidardan bulunması lüzumu-
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na mebni elyevm müstahdem olan müfettişlerle muavinlerinin 
şimdiye kadar görülen hizmetleri derecesinde ehliyet ve ikti
darları divanı muhasebata tayin ve takrir ettirilerek bunlardan 
komüsyonca tercih olunacakların devairi cedideye tayinleri ve 
müfettişlerin talimatı mer'iyesinin şu tebeddülat ile tağyir olun-
mıyan ahkâmının kemakân meriyülicra tutulması dahi tensib 
olunup vakıa heyeti teftişiyenin teşkilinden maksud olan seme-
ratın iktitafı müfettişlerin ihbarat ve iş'aratının tetkikile muame
lâtı müterettibenin icrasına mütevekkıf olduğu gibi müfettişlerin 
şimdiye kadar vuku bulan ihbaratının yalnız dairei aidesine 
tebliğile iktifa olunması ise bu babtaki iş 'aratı tetkik ve ona 
göre muamelâtı lâzımeyi tayin ve takip edecek bir heyetin 
ademi vücudünden neş 'et etmekte idigü dahi derkâr bulundu
ğuna nazaran nezareti maliyede böyle bir meclis teşkili emri 
teftişten beklenilen fevaidi istihsale hizmet etmekle beraber 
muamelâtı hazinenin dahi sür'at ve daha ziyade bir mazbutiyet 
dairesinde deveranını mucip olacağı misillû müfettişlerin olveç-
hile sekize tenzihle muavinlerinin müfettişi sani suretile istih
damı ve mahallerince beşer yüz kuruş maaşla istihdamına me
zun olacakları kâtibler maaşına karşılık olmak üzere müfettişler 
maaşı olan altışarbin kuruşun beşer bine tenzili dahi muvafıkı 
hal ve maslahat göründüğünden ve bu tertibe göre hazinece 
bir gûna fazla masraf ihtiyar olunmıyacağından başka müfettişler 
muhassasatının rub'u derecesinde bir tasarruf dahi hasıl olacağın
dan meclisin reisi ve azası badehu intihap ve istizan olunmak 
üzere mucibince ifayı muktezasınm Maliye Nezaretine havalesi 
meyanei bendegânemizde de tensip olunarak mazbatai mezkûre 
komüsyon riyasetile muhabereyi şamil tezkere ile maan ve 
leffen arz ve takdim kılındı isede katıbei ahvalde emrüferman 
hazreti veliyülemir efendim izindir. 

Tezkerei maruza 

Umuru maliyenin bir dairei mazbuta ve mu'temenede cere
yanı maksadile mukaddema teşkil kılınan on altı dairei teftişi
yenin sekiz daire üzerine tertibi ve bunların kemakân Maliye 
Nezareline iadeimerbutiyetleri ve bir reis ve dört aza ile bir baş 
kâtibten mürekkep olmak üzere dairei maliyede bir meclis teş
kili ve teferruatı hakkında ıslâhatı maliye komisyonundan tan-
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zim olunan mazbata üzerine meclisi mahsusu vükelâdan kaleme 
alınan mazbata leffen arz ve takdim kılınmakla münderecatı 
hakkında her ne veçhile emrüfermanı hümayunu cenabı mülûkâ-
ne müteallik ve şerefsudur buyrulur ise mentuku münifi infaz 
edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim olundu efendim. 

8 şaban 1303 ve 30 nisan 1302 

Iradei seniye 
Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaret-

penahileri ile melfuf meclisi mahsusu] vükelâ mazbatası ve ev
rakı müteferriası menzuru âli buyrulmuş ve tezekkür ve istizan 
olunduğu veçhile teşkilâtı muharrere ve teferruatının icrası hu
susuna iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî şerefmüteallik buyu-
rularak mezkûr mazbata takımile iade kılınmış olmakla olbabta 
emir ve ferman hazreti veliyülemrindir. 

12 şaban 1303 ve 4 mayıs 1302 

•N» : 1 2 3 — Bekçiler müdürü Salim ağa tarafından 
Dersaadet ve bilâdi selâsc ile Biga kazasında 

tesis ve inşa olunacak buz fabrikalarına 
dair mukavelename 

Madde 1 — Dersaadet ve bilâdi selâse ile Biga kazası 
dahilinde olarak yirmi beş sene müddeti imtiyaziye ile buz 
imal ve füruht etmek üzere mabeyni hümayunu cenabı mülûkâne 
bekçiler müdürü Salim ağaya fabrika tesis ve küşadı için mü
saade olunmuştur. 

Madde 2 — Dersaadet ve bilâdi selâse ve nefsi Kalei 
Sultaniye ile Biga Kazası dahilinde olarak münasib mahallerde 
ebniye nizamnamesi ahkâmına tevfikan buhar makinaları vazile 
buz fabrikaları inşası ve İşbu hudud dahilinde iktiza eden 
mahallerde buz mağazaları tesis ve küşadı ve imal olunacak 
buzların füruhtu münhasıran sahibi imtiyaza aiddir. 

Madde 3 — İmtiyaz müddeti birinci fabrikanîn tarihi küşa-
dından itibar olunur ve müddeti mezkûrenin inkizasından bir 
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sene mukaddem sahibi imtiyaz tarafından taleb ve istida 
olunduğu ve hükümeti seniyece dahi kabul buyrulduğu takdirde 
temdidj caiz olabilir. 

Madde 4 — Sadir olacak fermanı âli tarihinden itibaren 
bir sene zarfında sahibi imtiyaz buz fabrikalarının inşasına 
bed 1 ile birinci fabrikayı nihayet bir buçuk sene zarfında bil-
ikmal buz imal ve füruht e tmeğe mecbur olacaktır. 

Madde 5 — Buz fabrikalarile dipozito ve ebniyei sairei 
lâzimenin inşasına lâzım olacak her nevi eşya ve buz imal ve 
füruht ve muhafazasına muktazi makine ve kazan ve alât ve 
edevat ve eczayı saire nizamı mahsusuna tevfikan bir defaya 
mahsus olmak üzere resmi gümrükten muaf olacağı gibi buz 
imal ve furuhtu bir gûna resme tabi olmıyacak ve inşa oluna
cak fabrikalarda imal olunupta memaliki ecnebiyeye ihraç 
edilecek buzlardan dahi gümrük resmi ahz olunmıyacaktır. 

Madde 6 — yapılacak fabrikalarda vazolunacak buhar 
makinaları en metin ve muhkem cinsinden olacağı gibi inşa 
olunacak dipozito ebniyeleri dahi gayet metin ve resin olarak 
inşa edilecektir. 

Madde 7 — İmal plunacak buzun beher kıyesi sim mecidî 
yirmi kuruş hesabile kırk paradan ziyade füruht olunmıyacaktır. 
V e asakiri şahane ile gureba ve nisa vesaire bunlara mümasil 
hastahanelere iktiza edip itaya mecbur olduğu buzun beher 
kıyesi için kezalik sim< mecidî yirmi kuruş hesabile nihayet 
yirmi paradan ziyade taleb olunmiyacaktır. 

Madde 8 — İşbu fabrikaların küşadı ile buz imal ve furuhtu 
gerek karhanei âmire idaresince ve gerek efrad tarafından 
tedarik ve füruht olunacak tabiî kar ve buzlar ile memaliki 
ecnebiyeden tabiî veya sun'i olarak mezkûr fabrikaların dairei 
imtiyazı dahilinde celb ve ithal olunacak buz ve karların ser
bestli istihzar ve füruhtuna mani olamaz. 

Madde 9 — Müddeti imtiyazın hitamına kadar dairei imti
yaz dahilinde bu yolda fabrikalar tesis ve inşasile buz imal 
ve furuhtu içki makine celb etmek ve fabrika küşad eylemek 
üzere hiç himseye ruhsat verilmiyecektir fakat hane ve eczaha-
nelere mahsus küçük el makinaları bu memnuiyetten müstes
nadır. 
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Madde 10 — Sahibi imtiyaz istediği halde sadır olacak 
fermanı âli ahkâmına ve işbu mukavelename mevaddı mündere-
cesine ve kavanini Devleti aliyeye tevfikan lâzım gelen muka
vele ve şartnamesini tanzim ve canibi hükümete takdim ile 
istihsal edeceği ruhsatı resmiye mucibince anonim bir Osmanlı 
şirketi teşkil edebilir. 

Madde 11 — Müddeti imtiyazın inkızasmda sahibi imtiyazın 
veyahut onun yerine kaim olacak şahıs veya şirketin malik 
olduğu fabrika ve makine ve edevatı saire meccanen Devlete 
aid olacaktır. 

Madde 12 — Buzların şürbe salih ve bir gûna mazarratı 
olmıyan sulardan imal ettirilmesine ve muhilli sıhhat bir gûna 
ecza karıştırılmamasına dikkat e tmeğe sahibi imtiyaz mecbur
dur. 

Madde 13 — İmtiyaz müddetinin inkızasmda hükümeti 
seniyece temdidi mukavele edilmez ve kendi hesabına dahi 
işletmeyipte başkasına ilzam etmek istenilir ise şeraiti mütesa-
viye ile sahibi imtiyazın sair talihlere hakkı rüchanı olacaktır." 

Madde 14 — Sahibi imtiyazın istihdam edeceği bilcümle 
hademe ve amelenin tebaai Devleti aliyeden olmaları şarttır 
ancak fabrikalarda makinist misillû istihdamına lüzum görülecek 
erbabı sanatın tebaai ecnebiyeden intihabı tecviz olunabilir. 

Madde 15 — İşbu mukavelenamede münderlç mevaddın 
sureti icrasının teftiş ve muayenesine Ticaret Nezareti memur
dur. 

trade tarihi 23 saban sene 1303 ve 17 mayıs sene 1302 

Me: 1 2 4 — Buz imali için anonim şirket 
nizamname! dahilisi suretidir 

Zirde vaziülimza Tomas Derme ve lspenser balfur nam 
zevat buz imaline mahsus bir fabrika tesisi İçin 30 şaban sene 
303 tarihli fermanı âli mucibinee tarafı Devleti Aliyeden Saadetiû 
Salim Ağa Hazretlerine verilen imtiyaz ve bilmukabele edilen 
taahhüdatın icrası için şeraiti atiyeye tevfikan mes'uliyeti mah-
dude tahtında olarak bir anonim şirketi teşkil eylemişlerdir. 
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BİRİNCİ F A S I L 

Şirketin teşkil ve maksadı ve ismi ve merkezi beyanmdadır 

Madde 1 — imtiyaz fermanı âlisi ahkâmına tevfikan me
maliki mahrusai şahanede buz imali için zirde tarif olunacak 
hissedaran beyninde bir osmanlı anonim şirketi teşkil olun
muştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı Buz Şirketi olacak ve tâbiiyeti 
sıfatile tabiî Devleti Aliyenin kavanin ve nizamatı umumiyesine 
tâbi bulunacaktır. 

Madde 3 — Şirketin merkezi Derseadette veya memaliki 
osmaniyenin sair bir mahalinde olacak ve memaliki ecnebiyede 
dahi şubeleri bulunabilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeti bazı esbabtan dolayı fesh 
veya müddeti temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe 
imtiyaz müddeti yirmi beş seneden ibaret olacaktır. 

İKİNCİ F A S I L 

imtiyazın şirkete devri beyanmdadır 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz bulunan Saadetlû Salim A ğ a 
Hazretleri baferrnanı âli kendisine verilen hukuk ve taahhüdatı 
şirkete devretmiş ve şirket sahibi imtiyaz sıfatını haiz ve kâf
fei hukuk ve vazaifce anın makamına kaim olmuştur. Binaen
aleyh sahibi imtiyaz fermanı âli ile imtiyaza müteallik kâffei 
evrakı şirkete teslim etmeğe mecburdur. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi yüz on bin osmanlı lira
sından ibaret olup beheri beş buçuk osmanlı lirası olmak üze
re yirmi bin hisseye münkasimdir. Heyeti umumiye kararile 
işbu sermaye yüzde elli derecesine kadar tezyid olunacağı gibi 
şirketin henüz taleb olunmayan sermayesini tecavüz etmemek 
üzere tahvilât ihraç olunacak ve işbu tahvilât şirketin emval 
ve emlâkile temin edilerek birinci derecede bir hakkı rehni 
haiz bulunacaktır. 

Madde 7 — Sermayei şirketin tamamı imza ve yüzde onu 
istihsal olunduktan sonra sureti kaf iyede teşekkül etmiş addo
lunacak ve tekasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve 
sermaye nısfının tediyesinde ashabı yedinde bulunan senedatı 
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muvakkate senedatı asliyeye tahvil edilecektir. Şirketin hisse se-
nedatınm bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı Fransızca veya sair 
lisanle tanzim olunacaktır. Sermayenin baki kalan doksanı 
şirketin ihtiyacatına göre meclisi idarenin kararile Dersaadet 
ve sair lâzımgelen mahallerde elsinei muhtelife ile çıkan resmî 
ve gayri resmî bazı gazeteler ile otuz gün evvel ilânı keyfiyet 
olunarak mutalebe 

Madde 8 — Hisseler bedelinin nısfı tediye olununcaya 
değin senedat sshabının ismine muharrer olacak ve bedelinin 
yüzde onu tediye olunmadıkça kabili havale ve füruht olamı-
yacaktır ve bunların havale ve füruhtu şirketin defterine kayd 
edilerek ziri bayi ile müşteri ve müdirandan biri tarafından 
imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyeti havale ve füruhtu 
senedde dahi zikr ve işaret kılınacaktır. Bedelinin nısfı tediye 
olunduktan sonra senedat hâmiline aid olmak üzere muharrer 
bulunacaktır. 

Madde 9 — Hisse senedleri şirket nazarında kabili inkısam 
değildir ve şirket her hisse için bir sahib tanır. Bir hissedarın 
varis ve dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin 
tahtı hacze vaz'ını taleb ve şirketin umuru idaresine hiç bir 
vehcile müdahale edemezler ve istifayi hukuk için şirketin sene 
muhasebe defteri ile heyeti umumiyenin kararlarını kabule mec
burdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede tekasiti tediye olunma
yan hisse senedatının sahiblerinden teehhuratı vakıadan dolayı 
ihtarı keyfiyete hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden iti
baren senevî yüzde altı hesabile faiz ahzolunacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmeyen 
senedat ashabı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi 
satmağa salâhiyeti olacaktır ve bu makule satılması lâzım gelen 
hisse senedatının numaraları bâlâda tarif olunan gazeteler ma-
fetile neşir ve ilân olunarak tarihi ilândan on beş gün sonra şirket 
hiç bir gûna ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur olmamak 
ve zarar ve ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet veya 
sair Avrupa borsalarında henüz alınıp satılması kabul olunma
mış ise müzayede tarikile hisseleri sattıracaktır. Bu veçhile 
füruht olunan senedat ve tahvilât iptal olunacak ve müşterilere 
eski senedlerin numaralarını havi olmak üzere yeni Senedat 
ita kılınacaktır. Şirketin matlubu tevkif olunduktan sonra faz-
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lası satılan hisse senedatının ashabına ita ve esmanı mezkûre 
şirketin tesviyei matlûbuna kifayet etmediği takdirde noksanı 
kendisinden taleb ve istifa olunacaktır. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Şirketin idarei Dahiliyesi beyamndadır. 

Madde 12 — Şirketin umur ve mesalihi heyeti umumiye 
tarafından mansub ve beşten onbire kadar azadan mürek
keb bir Meclisi idareye ihale olunacak ve şukadar ki işbu Nizam
namenin tarafı Hükümeti seniyeden tasdiki tarihinden itibaren 
mürur edecek birinci sene için teşkil olunan Meclisi İdare He
yeti Devletlû Hasan Fehmi Paşa Mösyö Vensan Kayar Frederik 
Ismayt Artur Iskif Sir (h) (y) Güst Renma Silo (v) (s) Ahberi 
Treseserdar Oebelkinson (h) lspenser Balfur Frederik (y) Luis 
Tomas Dermeden ibaret olup tasdiki memuriyetleri heyeti 
umumiyenin tasvibine arz olunmak lâzım gelmiyecektir. 

Madde 13 — Birinci sene için tayin olunan azanın müd
deti memuriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye inti
hab olunacak azanın ilk teceddüdünde kura ile ve ondan sonra 
kıdem itibarile her sene meclis beş azadan mürekkeb ise bir 
ve beşten ziyade ise ikisi çıkarılarak yerlerine aharı intihab 
ve tayin kılınacaktır. Şu kadarki çıkan azanın tekrar intihabı 
caiz olacaktır. 

Madde 14 — Meclisi idarenin münasib addolunacak mahal
de içtimai icabı maslahata tâbi olacak isede ayda bir defa 
toplanması lâbüddür. Müzakeratın muteber olması lâakal üç 
azanın bizzat huzuruna menuttur. Meclisi idarenin kararları 
hazır bulunan azanın ekseriyeti ârasile muteber olur. Tesavii 
âra vukuunda keyfiyet içtimai atiye talik edilir ve anda dahi 
tesavii âra vukubulursa mevzuubahis olan madde red olunur. 

Madde 15 — Meclisi İdarenin müzakeratı zabıt defterlerine 
kayid olunur. V e ziri reis ile hazırı bilmeclis bulunan aza tara
fından imza edilir. Zabtın sureti veya bir fıkrai muhrecesi mu
teber olmak için reis veya vekili tarafından imza olunmak lâ-
zımg-elir. 

Madde 16 —* îdare meclisi azasından herbiri şirketin yirmi 
hisse senedatına malik olması lâzım gelir. Senedatı mezbure 
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şirketin sandığına tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri 
zarfında satılamıyacaktır. Bunların üzerine füruhtJ caiz olmadı
ğını mübeyyin bir damga vurulacaktır. 

Madde 17 — Meclisi idare azasından bir veya birkaçının 
vefatı veya istifası vukuunda veya sair bir sebebten dolayı bir 
veya birkaç aza yeri münhal kalır ise meclisi idare anların ye
rine muvakkaten aza tayin eyliyecek ve intihabı kat'î gelecek 
heyeti umumiye tarafından icra olunacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare içlerinden birini reis ve reis 
vekili intihab eder ve reisin veya vekilin gıyabında vekâlet 
etmek üzere azadan birini tayin eyler. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar veya 
muvakkaten gaybubet edenler esnayi müzakeratta kendilerine 
vekâlet etmek üzere azadan birini tayin edebilirler. Şu kadarki 
vekâlet edecek azanın kendi reyinden başka birden ziyade reyi 
olmıyacaktır. 

Madde 20 —• Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin ida
resi için iktidarı tammı haizdir ve bundan maada sulh olmak 
ve hakem tayin etmek salâhiyetine dahi malikdir ve hesabatını 
tanzim ile heyeti umumiyeye arz ve tevzi olunacak temettuat 
mikdarını teklif eder. Meclisi idarenin reisi gerek müddei ve 
gerek müddeialeyh sıfatile huzuru mahakimde bizzat veya bit-
vekâle vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir müd
deti muayyene için haiz olduğu iktidarını kısmen ve yahut ta
mamen azasından bir veya birkaç zata ba vekâleti mahsusa 
ihale edeceği misillû mesalihi cariyenin rüyet ve tesviyesi için 
hariçten dahi bir veya birkaç zatı tevkil eyliyebilir. 

Madde 22 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei te-
mettuattan başka mecliste hazır bulunacakları günler için bir 
ücret dahi ahzedeceklerdir. İşbu ücretin miktarı heyeti umu
miye tarafından tayin kılınır. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S İ L 

Heyeti umumiye beyanmdadır 

Madde 23 — Sureti muntazamada akti içtima eden heyeti 
umumiye bilcümle hissedaranın vekilidir. 
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Madde 24 — Heyeti umumiye her sene mayıs ayında 
meclisi idare tarafından tayin olunacak mahalde sureti adiyede 
akdi içtima eder. Bundan başka meclisi idare icab ettikçe 
sureti fevkelâdede olarak heyeti umumiyeyi davet edebilir. 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten 
lâakal beş hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürek
kep olacaktır. 

Madde 26 — Davetnameler yevmi içtimadan lâakal bir 
mah evvel yirmi yedinci maddede beyan edildiği veçhile balâda 
tarif olunan gazetelerle ilân olunacaktır. 

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek 
vekâleten şirket sermayesinin bir üşrüne müsavi hisse sene-
datına malik hissedarlar hazır bulunurlar ise teşekkül etmiş 
addolunur. Heyeti umumiyede hazır bulunacak hissedaranın 
mutasarrıf oldukları hisselerin salifüzzikr bir üşre müsavi olup 
olmadığı anlaşılmak üzere hisse senedlerini bir mah zarfında 
şirketin merkezi idaresine veyahut meclisi idare tarafından irae 
olunacak mahalle teslim etmeleri davetnamelerde ihtar oluna
caktır. İşbu heyeti umumiyenin defai ulâ içtimaında hazır bulu
nan hissedaranın asaleten ve vekâleten hâmil oldukları hisse 
senedatının miktarı derecei kifayede olmadığı halde heyeti 
umumiye ikinci defa olarak içtimaa davet edilir. İşbu ikinci 
içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin miktarı ne olur 
ise olsun birinci içtimada müzakere olunmasına karar verilmiş 
olan hususat hakkında icrayı müzakerat edeceklerdir ve bu 
veçhile cereyan eden müzakerat mer'i ve muteber olacaktır. 
Birinci içtima ile ikinci içtima beynindeki müddet on dört 
günden dûn ve bir mahtan ziyade olmıyacak ve ikinci içtimain 
davetnameleri on dört gün evvel icab edenlere gönderilecektir. 

Madde 2 8 — Heyeti umumiyede meclisi idare reisi riyaset 
eder ve reis mevcud olmadığı halde meclisi idare azası içle
rinden birini reis vekâletine intihab eyler. Heyeti umumiyede 
hazır olup hissedarandan iki zat rey toplamak hizmetini ifa 
eder. Heyeti umumiye kâtibi heyet tarafından tayin olunur. 

Madde 29 — Heyeti umumiyede müzakere olunan husu-
sata bilasale veya bilvekâle hazır bulunan azanın ekseriyeti 
arası ile karar verilir. Ancak hissedar olmayan şahıs sair his
sedara vekâlet edemiyecektir, Müzakere olunacak mevaddın 
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cedveli meclisi idare tarafından tanzim edilir işbu cedvele da
hil edilecek mevad meclisi idarenin teklifatı ile heyeti umumiye 
azasından olup hamil olduğu hisselerin bedeli şirket sermaye
sinden lâakal yüz hissesine malik hissedaran tarafından yevmi 
ictimadan lâakal on gün evvel vukubulacak teklifattan ibaret 
olacaktır, işbu cedvele dahil olmıyan hususat heyeti umumiye
de müzakere olunamaz. 

Madde 30 — Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki 
için gerek hissedarandan ve gerek hariçten bir veya müteaddid 
müfettiş tayin eder. 

Madde 31 — Heyeti umumiye şirketin umur ve mesalihine 
dair her sene meclisi idare tarafmden takdim olunan lâyiha 
ile hesabata dair müfettişler tarafından verilen raportu kıraet 
eder ve bunları ledelmüzakere ya kabul ve yahut reddeder ve 
hissei temettüü tayin eyler. Tebdili iktiza eden meclisi idare 
azasının yerlerine diğerlerini nasbeder ve şirketin bilcümle 
umur ve hususatına müteallik mesail hakkında bilmüzakere ka
rarı kat ' î ita ve meclisi idarenin icab eylerse iktidarını tevsi 
eyler fakat heyeti umumiyede asaleten ve vekâleten şirket ser
mayesinin lâakal sülüsanına müsavi hisseler ashabının ekseriyeti 
arası olmadıkça hisse senedatının tezyidine ve altıncı madde 
mucibince tahvilât ihracına karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin zaptolunan müzakeratı 
bir defteri mahsusa kayid ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey 
toplamağa memur olanlar ve kâtib tarafından imza idilir. Hey
eti umumiyenin her içtimaında hazır bulunan hissedaranın esa-
misile ikametgâhını ve her birinin hâmil olduğu hisselerin mik
tarını mübeyyin bir cetvel tanzim ile mevcud olanlar tarafın
dan imza ediiip zabıt defterinin o günkü varakasına rapt ve 
talep vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Lieclilihticac ibraz olunacak heyeti umumi
yenin zabıt sureti veya fıkarat müstahrecesi meçlisi idare reisi 
veya vekili tarafından imza edilir. 

Madde 34 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname 
ahkâmına tevfikan verilecek kararların kabulü gaip olan veya 
muhalif reyde bulunan hissedaran için dahi mecburidir. 
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BEŞİNCİ F A S I L 

Hesabatı seneviye ve müfredat defteri beyanmdadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani iptidasın
dan bed ' ile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur. 
Faka t birinci senei maliye müstesna olarak şirketin sureti kat-
iyede teşkili tarihi ile ertesi kânunuevvelin otuz birinci günü 
beynindeki müddeti şamil olacaktır. 

Meclisi idare her sene nihayetinde şirketin matlûbat ve 
düyun atını havi bir defteri umumî tanzim ve işbu defter ile mu
vazene defterini ve hesabatı heyeti umumiyenin içtimaından 
otuz gün evvel müfettişlere irae ve tebliğ edecek ve hini içti
maında takdim eyliyecektir. 

Heyeti umumiyeye dahil olmak salâhiyetini haiz olan her 
hissedar mezkûr defterleri ve hesabatı mütalea ve muayene 
edebilir. 

ALTINCI F A S I L 

Temettüattn sureti taksimi ve resülmale mahsub 
akçe beyanmdadır 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden 
tahvilâtın faizi ve resülmale mahsub akçesine muktazi mebaliğ 
ifraz olunduktan sonra evvelâ bilâ istisna hisselerin cümlesine 
faiz olarak yüzde beş ve saniyen ihtiyat akçesini teşkil etmek 
üzere yüzde iki buçuk salisen müddeti imtiyaziyenin hitamına 
kadar şirket sermayesine mukabil ihraç olunan hisse senedatı 
bedelâtının kâffeten tediyesi teminine kifayet edecek derecede 
heyeti umumiye tarafından tayin olunacak bir meblâğ ifraz 
olunduktan sonra kusurunun yüzde on beşi mütesaviyen mü-
dirana ve yüzde seksen beşi hissei temettü namile hissedarana 
tevzi edilir. 

Madde 37 — Heyeti umumiye otuz altıncı maddeye tevfi
kan hisse senedatının her sene bir miktarı kur'a keşidesile te
davülden alınmak üzere hasılatı safiyeden her sene bir miktar 
akçenin ifrazına karar verebilir. 

V e şu halde kur 'a isabet eden hisse senedatı için kema
kân hissei temettü verilecek ve fakat faiz ita olunmıyacaktır. 
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YEDİNCİ E A S I L 

ihtiyat akçesi 

Madde 38 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı se-
nevıyeden müfrez yüzde iki buçuk miktardan hasıl olacak ih
tiyat akçesi masarifi fevkalâde ve gayri melhuzaya karşılık tutu
lacak ve işbu akçenin miktarı şirket sermayesinin üşrüne mü
savi bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifraz olunmıya
caktır. 

Madde 39 — hasılatı seneviye hisse başına yüzde beş faiz 
itasına kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden 
ikmal edilebilecektir. 

Madde 40 — Şirketin ınkızayi müddetinde bilcümle teahhü-
datı ifa ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat 
akçesi bilcümle hıssedaran beyninde taksim olunacaktır. 

SEKİZİNCİ F A S İ L 

Şirketin temdidi müddeti ve feshi ve kat'ı muamelâtı 
beyamndadır 

Madde 41 — Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeble 
olursa olsun heyeti umumıyeyi içtimaa davetle şirketin 
müddetinin temdidini veya feshi ile kat'ı muamelâtını veyahut 
sair şirket ile birleşmesini teklif edebilir. 

Şu kadarki temdidi müddet ile şirketin sair şirketle birleş
mesi maddeleri hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır. 

Madde 42 — Meclisi idare şirket sermayesinin üç rubu 
zayi olduğu halde şirketin feshine veya devamına karar veril
mek üzere heyeti umumiyeyi davet eder. 

Madde 43 — İmtiyazın müddeti münkazıye oldukta veya 
müddeti tekmil olmaksızın fesih olundukta içtima eden heyeti 
umumiye şirketin sureti kat ' ı muamelât ve hesabatına karar 
verecek ve kat ' ı hesap için bir veya bir k a ç memur tayin 
edecektir . Heyeti umumiye şirketin mevcud olduğu zamanlarda 
olduğu gibi kat ' ı muamelât esnasında dahi iktidar ye salâhiye
tini istimale devam edecektir kat'ı muhasebe memurları heyeti 
umumiyenin karan ve hükümeti seniyenin müsaadesile şirketi 
mefsuhanın hukuk ve senedat ve teahhüdatını diğer bir şirkete 
veya âhar bir kimseye devir ve ferağ edebileceklerdir. 

T. 1 C. 5 F 32 
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Madde 44 — İşbu faslın havi olduğu maddelerde gösterilen 
hususata karar vermek özere davet edilecek heyeti umumiyede 
şirket sermayesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını hâ
mil hissedaran hartr olmadıkça cereyan edecek müzakerat mak
bul ve muteber olamaz. 

irade tarihi- 23 zilkade 1303 ve 11 ağustos 1302 

tâ: 1 2 5 — Bankı Osmanî İmtiyaz mukavelesini 
muaddil 5/17 şubat 1 2 9 0 / 1 8 7 5 tarihli 

mukavelenameyi muaddil 
mukavelename 

Muharririni imza bir taraftan nam namii ve hesabı samü 
saltanatı seniye olarak hareket eden Sadrıazam fahametlû 
devletlû Kâmil Paşa ve Maliye Nazırı atufetlû Zihni Efendi 
hazretlerile diğer taraftan Bankı Osmanî nam ve hesabına 
hareket eyliyen Müdürü Umumisi Müsyü Foster ve Müdürü 
Müsyü Emil Döw Yİ muharrem sene 1292 tarihli fermanı hü
mayunla musaddak olan 5/17 şubat 1290/1875 tarihli mukavele
namenin on dördüncü ve on altıncı ıriaddeleri ahkâmınca zikri 
ati tadilâtın icrasını beyinlerinde kararlaştırmışlardır. 

Evvelâ 5/17 şubat sene 1290/1875 tarihli mukavele muci
bince Devleti aliyenin Bankı Osmaniye aid hizmeti sarafiyesile 
dahili memaliki şahanede mezkûr bank 'a muhavvel olan hidema-
tma ve icra edeceği akçe nakliyatına ve bu kere havale olunan 
esham tediyatile memaliki ecnebiyede ipka olunacak süfera 
Ve memürîh ve saire maaşat ve masarifatına mukabil senevî 
telli bin osmanlı lirası kumüsyon verilecek ve bu kumüsyonun 
düyunu umumiye idaresinin mezkûr bank 'a aid hidemat ve mua
melâtına şümulü olmayacaktır. 

Bankı OsmanS Dersaadette teslim otaman mefcaliği teslimi 
gömmde ve şubelerine testim edilen metal iği dahi makbuz 
flmûhaberlerinîn mezkûr bankın Dersaadetteki merkezi idaresine 
itaiıttda tMhtfcaca hazinei maKye hesabına irad kayidedecektir. 

Saniyen kezalik Bank ı Osmamnîn bu günkü günde mema
liki şahanede mevcud şubeleri için makhıan ve beher şubeye 
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beşer bin liradan ceman senevi yirmi beş bin Osmanlı lirası 
tahsis olunmuştur. 

Salisen elhaletühazihi mevcud olan beş şubeden maada niza-
men muayyen olan on şubeye kadar Bankı Osman! ile bil-
ittifak küşad olunacak şubelerin beheri için ikişer bin beşer 
yüz lira verilecek ve bu on şubeden başka küşad olunacak 
şubeler mezkûr 5/17 şubat sene 1290/1875 tarihli mukavele 
ahkâmına tâbi olacaktır. V e fakat yeniden şube küşadı halinde 
oraca icrayı muamelât için bankı mezkûre elli bin liradan başka 
kumüsyon ve saire namile bir şey verilmiyecektir. 

Rabian Bankı Osmanî heşab; cari suretile hazinei celileye 
senevî yüzde yedi faizli yedi yüz elli bin osmanlı liralık bir 
kıredi açacaktır. Hükümeti seniye zikrolunan kıredinin re'sülmal 
ve faizinin temini tesviyesi zımnında elhaletühazihi Bankı Osma
niye mevdu olan üç milyon beş yüz on yedi bin beşyüz lira 
isterlin miktarı itibarilik eshamı umumiyei mübeddile tahvilâtını 
tahsis buyurur. 

Mezkûr eshamı umumiyenin kuponları Bankı Osman! mari
fetile bittahsil bedelâtı hasılası hesabı carinin iradı cihetine 
kayid ve hesabı mezkûrun faizlerine mahsub edilecektir. 

Hamisen 5/17 şubat sene 1290/1875 tarihli mukavalename 
mucibince Bankı Osmaninin şubeleri bulunan beş vilâyetin hiz
meti sarrafiyesi şubeler vesatatile cereyan edecektir, Şukadar kî 
işbu beş vilâyetten Suriye vilâveti merkezinde bank şubesi 
olmadığından yalnız Berut sancağının varidat ve masarifatının 
ahız ve sarfı orada şube marifetile cereyan edip merkezi vilâ
yetten dahi hazineye gönderilecek mebaliğ şubei mezkûreye 
taslirh kılındığı halde bunun dahi nakil ve ısalile şubei mezkûre 
mükellef olacaktır. Bank ' aa id kumüsyon ile şubeler tahsisatının 
ve hesabı cari faizleri bakiyesi mikdarının tesviyesini temin 
İçip iktiza eden mebaliği şubelere teslim olunan varidattan 
istifa etmeğe Bankı Osman! mezun olacaktır. 

Sadisen Bankı Osmaninin imtiyazına müteallik mukavelât» 
sabıkanın işbu mukavelenamede tadil olunmıyan kâffei ahkâmı 
kamilen ve tamamen mer'i ve muteber kalacaktır. Jşbu muka
velenamede hesabi cari için tayin olunan faiz He k'umüsyonun 
ye şubeler tahsisatının mikdart mukavelenamenin tarihi imza-
sıttdah ITIBAREN m setle M Ü D D E T ihkizâsında ittifakı tarafeyn ITE 

TADIL olunacaktır. 

İrade tarihi: 22 saban 1303 14 mayıs 1302 
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JMs: 126 — 2 3 zilhicce 1 2 9 5 tarihli nişanı imtiyaz 
nizamnamesinin 3 üncü maddei muaddelesi 

29 ramazan 1303, 19 haziran 1302 

Madde 3 — İmtiyaz nişanı beratlarında hizmet ve liyakatin 
esbabı zikir ve tasrih olunarak isim mahalleri hattı hümayun 
ile tevşih ve müstehaklarına huzuru hümayun hazreti Padişahi-
de yedi âli ile talik buyrulacaktır. İşbu nişan kordonlu ve üç 
kıt 'adan ibaret olup birincisi gerdana ve ikincisi sineye ve 
üçüncüsü kordona talik olunur. 

JM«: 127 — Aşar ve emlâk üzerine (arlı olunan 
hissei menafi ve maarifin tadili hakkında 

iradei seniye 
15 Cemaziyelâhır 1303, 9 mart 130? 

Aşardan menafi sandıklarile maarif hissesi için istifası mu
karrer olan subu ve bir rub'un hesaben müşkülâtı cihetile taş-
ralarca ahiz ve cibayeti hususunda bittabi karışıklıklar vukubul-
makta olduğuna ve varidatı üşriyenin ilzamen idaresinde bu ve
sile ile bazı suiistimal vukuu dahi melhuz bulunduğuna binaen 
işin sadeleştirilmesi zımnında cereyan eden müzakeratın neti
cesinde işbu subu ve rub'un hasılı üşrün on sekizi raddesinde 
bulunmasına nazaran hem bunun halkın anlıyabileceği bir su
re te ifrağı ve hem de mikdarınca biraz tenzilât icrasile ahaliye 
teshilât iraesi ve işbu subu ve rub'a mukabil olmak üzere 
üşrün bir buçuğu raddesinde bir şey tahsisi halinde şimdi 
subu ve rub'u hesabile alınmakta olan üşrün onsekizi onbeşe 
tenezzül edeceğinden işbu üçyüz iki senei maliyesi iptidasından 
itibaren mahsulâtın yüzde on buçuğu alınarak bunun onu üşür 
mukabili Hazinei Devlete ve biri menafi sandıklarına ve yarımı 
dahi Maarife aid olması ve Maarif için emlâk vergisinden alın
makta olan yüzde altının dahi şu hesaba göre yüzde beşe ten
zih zımnında, muamelei muktaziyenin ifasının Maliye Nezaretine 
havalesi ve Ticaret ve Maarif Nezaretlerine, dahi malûmat itası 
tezekkür kılınmış isede katıbei ahvalde emrüferman hazreti men-
iehülemrindir. 
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Tezkere i maruza 
15 şevval 1303, 5 temmuz 1302 

Aşardan menafi sandıkiarile Maarif hissesi için istifası mu
karrer olan subu ve bir rub'un hesaben müşkülâtı cihetile işbu 
üçyüz iki senei maliyesi iptidasından itibaren mahsulâtın yüzde 
on bir buçuğu alınarak bunun onu üşür mukabili Hazinei Devlete 
ve biri menafi sandıklarına ve yarımı dahi Maarife aid 
olması ve maarif için emlâk vergisinden alınmakta olan yüzde 
altının dahi şu hesaba göre yüzde beşe tenzili zımnında mua
melei muktaziyenin ifası hakkında Meclisi mahsusu vükelâdan 
tanzim olunan mazbata 15 cemaziyelevvel 1303 ye tekidi keyfiyeti 
mutazammm Maliye Nezaretinin tezkeresi dahi 4 ramazan 1303 
tarihlerinde arz ve takdim olunmuş ve nezareti müşarileyhanın 
tezkeresinde dahi beyan edilmiş olduğu veçhile hissei mezkûre
nin subu ve rub'u hesabile istifasındaki müşkülâtın defi lüzu
muna mebni kararı maruzun mevkii icraya vaz'ı iktizayi 
maslahattan olarak mazbatai mezkûrenin bir sureti leffen 
arz ve takdim edilmiş olmakla yine her ne veçhile emrü-
fermanı hümayunu hazreti mülûkâne şerefsunuh ve sudur buyru-
lur ise infazı mantuku münifine iptidar edileceği beyanile tez
kerei senaveri terkim kılındı efendim. 

Şerefsadır olan iradei seni>e suretidir 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile melfuf mazbata sureti manzuru âli olmuş ve berveçhi 
istizan kararı maruzun mevkii icraya vaz'ı hususunda iradei seni
yei hilâfetpenahî şerefmüteallik buyrularak mezkûr suret iade 
kılınmış olmakla olbabta emrüferman hazreti menlehülemrindir. 

16 şevval 1303, 6 temmuz / 02 

Nt: 1 2 8 — 8 ceuıaziyeluiâ 1 2 7 5 tarihli Tapu 
Nizamnamesinin 1 8 İnci maddei muaddelesi 

Madde 18 — Hakkı tapu ashabı olmadığı veyahut olupta 
hakkı tapuları olan araziyi almaktan istinkâf ile ıskatı hak eyle
dikleri cihetle sırf mahlûl olan ve kanunnamei arazinin yetmiş 
yedinci maddesi mucibince bilmfizayede âhara ihalesi lâzimge-
len arazinin üç yüz dönüme kadarı kaza meclisleri ve üç yüz 
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dönümden beş yüze kadarı liva meclisleri ve beş yuz dönüm
den yukarısı dahi vilâyet meclisleri tarafından uç mah zarfında 
mukerreren müzayede edilip nihayet pey herkimin üzerinde 
takarrür eder ise mazbatası tanzim olunarak bılâıstızan kaf i 
yen ihale olunacaktır Ancak hva ve vilâyet meclislerinde mü
zayede olunacak arazının müzayedesine ne vakit başlanıp hangi 
tarihte nihayet verileceği ve mevki ve hududıle dönümleri 
miktarı vilâyet gazetelerıle ilân ettirileceği gibi beş yuz dö
nümden ziyade olan arazının dersaadet gazetelerine dahi derç 
ettirilmek üzere vilâyet gazetelerine verilen ilânın ve birde ma
hallince tanzim olunacak mezad kaimesinin suretleri mahallince 
kablelılân vergi emanetine irsal edilecek ve bınabenn bu misillû 
araziye Dersaadette talıb olanlar tarafından bu müddet zarfında 
emaneti muşarıleyhaya müracaatla pey sürülebilecektir ve 
hını müzayedede kaza meclislerinde tapu kâtıblerı vilâyet ve 
liva meclislerinde Deften hakanî memurları mevcud bulunduru
lacak ve mecalısı idare âzasından olupta böyle mahlûl arazı 
müzayedesinde pey sürmek ıstıyenler müzayede cereyan eyle
diği zamanlarında mecalisin müzakeresinden çekilecektir Ancak 
ahaliden yere zaruret ve ihtiyaçları cihetle dereceı ahırede hakkı 
tapu ashabından olanların hakkı tapuları zaruret ve ihtiyaçları 
derecesinde olmak üzere müteferrik araziye şamil olup tefhk 
ve taksiminde mazarrat olan arazii cesime ile çıftlıkât arazisinde 
hakkı tapu yalnız kanunnameı mezkûrun elli dokuzuncu madde
sinde yedinci ve sekizinci derecede gösterilip arazının tevsii 
intikaline dair olan rızamnamenm neşrinden sonra hakkı tapuları 
bınncı ve ikinci derecede itibar olunanlara yanı birinci derecede 
arazının üzerinde bulunan mülk ebniye veya eşcarın hakkı inti
kaline nail olan vereseye ve ikinci derecede halita ve şerike 
münhasırdır 

İrade tarihi 27 şevval 1j03 ve 17 temmuz 1302 

Nb: 1 2 9 — 1 9 Cema/îveMıiı 1 2 9 6 tarihli icra 
hamutunun 5 3 uncu maddesine 

ıhü/evyel fıkrai kanuniye 
S zilkade 1303 ve 24 temmuz 1302 

Medyunu muvazzafın rubu maaşı düyunu sabitesi için kat-
olunmuş ise eylâd ve ayalinin idaresi ıçm mercilerince tayin 
ve takdir olunan nafaka diğer üç rubu maaşından istihsal 
oJunabfhr 
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NÜ: 1 3 0 — Emlâk ve lemeltü vergisi hakkında 
nizamname 

Emlâk ve temettü vergisinin nevi ve nisbeti beyamndadır 

5 Zilkade 1303 24 temmuz 1302 

Madde 1 — Vergi iki nevidir biri tahriri icra olunan ma
hallerde alınan emlâk ve arazi ve temettü vergisi ve diğeri 
henüz tahriri icra olunmıyan yerlerde komşuca alınan vergiler 
olup komşuca alınan vergiler kavaid ve usulü atikasına tâbidir. 

Madde 2 — Emlâk vergisi alelûmum arazi ve müsakkafat 
kıymetinden alınır. 

Madde 3 — Emlâk vergisinin nisbeti mevzuası icabına 
göre ve usulü veçhile tanzim olunacak Muvazenei Maliye Ka
nunu üzere şerefsudur edecek iradei seniye mucibince tezyid 
veya taklil olunur. 

Madde 4 — Temettü vergisi her şahsı mütemettıin yani 
tüccardan ve san'at ve hirfet ile meşgul olan eşhasın temettü
atı seneviyesinden bir nisbeti muayyene üzerine alınan vergidir 
bunun miktarı dahi icabına göre Muvazenei Maliye Kanunu 
üzerine şerefsudur buyrulacak iradei seniye mucibince tezyid 
veya taklil olunur. 

Madde 5 — Bir mülkün kıymetinin ve bir tacir ve san'at-
kârın temettüünün takdiri her mahalde bigaraz ve ehil ve veminli 
muhamminler marifetile icra olunur. Bu muhamminler dört ki
şiden ibaret olup bunun ikisi beledî ve teşkil olunacak nahiye 
meclisleri tarafından ve diğer ikisi hükümeti mahalliye canibin
den intihab olunacak ve bir mülkün kıymetince muhamminler 
beyninde tesavii âra vukuunda istinaf hakkı baki olmak üzere 
o işe mahsus olarak istihsali ekseriyet için beledî veya nevahi 
meclislerile hükümet tarafından müttefikan bir beşinci muham
min tayin kılınacaktır. Beledî ve nahiye meclisleri teşekkül 
etmiyen yerlerde mecalisi mezkûre tarafından intihab olunacak 
muhamminler kemakân emlâk komisyonları canibinden intihab 
ve tayin olunur ve tacir ve sanatkâr ve esnaf temettüünün 
takdiri için her sınıfın kendi içinden iki muhammin tayin ve 
ilâve olunur. 

Madde 6 — Arazi .ve müsakkafat vergifcrince beş senede; 
bir kerre tadili umumî icra olunacaktır. B e ş senede icra olunan 
c a k yoklamaya dördüncü senenin iptidasından bed ile rû» 
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hayet altı ay zarfında arkası alınıp beşinci seneye tadil olun
muş halde girilecek ve zamaim ve tenzilâtın hükmü beşinci 
senede cari olacaktır ancak yoklama tadilâtı bazı avarız ve 
tahavvülat ve ferağ vukuundan dolayı o müddet zarfında asha
bının ve tahrir memurlarının taleblerile tadil edilmiş olan mü
sakkafat ve araziye şamil olamaz fakat bazı avarızdan dolayı 
hal ve heyetleri tebeddül eden müsakkafat ve arazinin kıymetleri 
avarızın vukuu akibinde ve verginin fahiş olduğu iddia ve ten
zili istida olunduğunda muhammin marifetile yeniden takdir 
olunup vergileri tahminatı cedideye tevfikan tadil olunur ancak 
bir sene içinde vukubulacak tadilât senei atiye iptidasından mu
teber olup tahminatın vaki olduğu tarihlere itibar olunmaz. 

Madde 7 — Tadili umumi sırasında kıymeti tezyit edilen 
emlâk ashabı tarafından vukubulacak itirazat teşrinievvel niha
yetine kadar iki ay zarfında beledî ve nahiye meclislerinde 
tetkik olunarak bir karar verilecek ve bu kararlar kaza mec
lislerinde ve Dersaadette Şehiremaneti İdare Meclisinde kânu
nuevvel gayetine kadar kabili istinaf olacaktır işbu istinaf 
istidaları dahi mecalisi mezkûrece nihayet şubat nihayetine 
kadar katiyen rü'yet ve hükmolunur. 

Madde 8 — Hakkı itiraz müddetinin hululünden mukaddem 
ashabı mahalinde olmıyan emlâk için bir vekil tayin olunması 
gazetelerle ilân olunacaktır. Müddeti muayyenesi zarfında ken
dileri veya vekilleri istidaname takdim ederek istinaf teşebbü
sünde bulunmıyan ashabı emlâk tarafından müddeti mezkûrenin 
mürurundan sonra vukubulacak itirazat mesmu olmıyacağı gibi 
eytam ve mecanin ve ma'tuhin ve evkaf aleyhine verilen karar
lar dahi derhal bunların veli veya vasi veya mütevellilerine ve 
veli ve vasi ve mütevellileri olmadığı halde aid olduğu mahalle 
bilmüracaa tayin ettirilerek onlara tebliğ olunacaktır ve bu 
müddeti muayyenesi zarfında bunlar tarafından istinafa tşebbüs 
olunmadığı halde zaman ve mesuliyet onlara aid olmak üzere 
o misillû kararlar dahi kat'iyülicra olacaktır. 

Madde 9 — Verginin fahiş olduğu iddia ve tenzili istida 
olunan emlâk hakkında muhamminlerin tahmin edeceği fiat 
ashabı emlâk tarafından kabul olunmadığı halde koçanlı ihbar
name verildiği tarihten itibaren altı ay zarfında esbab ve delâili 
beyan ile mülkün vaki olduğu mahallin beledî ve nahiye mec-
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lisine bir itirazname verilir ve işbu itiraznameleri beledî ve na
hiye meclisleri itirazname tarihinden itibaren nihayet on beş 
gün zarfında muayene ederek ya muhamminlerin reyini veya 
sahibi mülkün iddiasını tasdik veyahut başka bir tahmin ve ka
rar ittihaz eyler. 

Madde 10 — Beledî ve nahiye meclislerinin kararlarına as
habı emlâk tarafından tekrar itiraz olunduğu veyahut bu karar
lar vergi memurları tarafından kabul olunmadığı halde muteriz 
bu kararları nihayet on beş güne kadar nahiyenin merbut ol
duğu kaza meclisi idaresine tebliğ ile tetkikini istida edecek 
ve meclisi mezkûr dahi havale tarihinden on beş güne kadar 
reyini beyan eyliyecektir ve meclisi idarei kazanın kararı kat'i-
yülicra olup beledî ve nahiye meclislerince verilecek karar 
muteriz tarafından on beş gün sonra tebliğ edilir ise kabul 
olunmaz. 

Madde 11 — Dersaadette itiraznamelerin istimaı meclisi 
beledî reisile baş kâtib ve baş mühendisten mürekkeb bir he
yete ve derecei sanivede bunların tetkikile bir kararı kaf i itti
hazı şehremaneti meclisi idaresine aiddir bu meclisin kararı da
hi kat'iyülicradır. 

Madde 12 — Tahrir ve tahmin muamelâtı hitam bulduk
tan sonra temettü ve emlâk vergisi için vergiyi verecek eşha
sın namlarına numaralı ve koçanlı matbu ve her taksit için 
koçanlı olarak her sene mart iptidasında ve her sene için baş
ka başka vergi tezkeresi tevzi olunur ve tahsilat vukubuldukça 
muamelâtı cariyesi hanei mahsusuna kayid olunur ve meşaan 
tasarruf olunan emlâk ve arazinin hissedarlarına isabet eden 
vergi miktarını mübeyyin başka başka tezkereler verilir. 
Zayiden tezkere verilmek için beş kuruş [1] harç alınacağı 
gibi mükellefini ahalinin müfredatı emlâk ve arazisini şamil 
olan ve ilân makamında olup her kariyenin muhtarında bulu
nan hulâsa defterini zayi eden muhtarlardan on parası masarifi 
imlâiyesi ve on parası kâğıd beha ve masarifi tab'iye olarak 
mezkûr hulâsa defterinin beher varakı için yirmi 'para alınır. 

Madde 13 — Esnayı tahrirde ketmedilipte muahharan 
meydana çıkarılan emlâk ve arazinin ketmolunduğu tarihten 
meydana çıktığı zamana kadar teraküm eden vergisi bilhesab 

[1] Yüz paraya tenzili hakkında ahiren irade tadır olmuştur. 
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baliğ olacağı meblâğın her sene muayyen olan vergisinin yüz
de yirmisi nisbetinde bir miktarı vergiyi senevisine ilâveten is
tifa olunarak arkası alınacaktır 

Madde 14 — Mükellef oldukları emlâk veya temettü ver
gisinin evkatı muayyenesınde ifa etmıyenler hakkında tahsili 
emval nizamnamesi ahkâmına tevfikan muamele olunur 

Madde 15 — Emlâk vergisi hakkında mevcud olan nıza-
matın işbu kararname ahkâmına mugayir olmıyan ahkâmı ke-
makân meriyülicradır. 

Xs: 131 — Girit Vilâyetine mahsus reddi hııkkâm 
hakkında nizamname 

21 zilkade 1103 ve 9 ağustos 1302 

F A S L I E V V E L 

Memurini adliyenin mevaddı hukuki}ede 
reddi hakkındadır 

Madde 1 — Her bir reis ve reisi sanı ve hâkim ve musa-
leha meclis reisi ve azası ve mülâzım ve mevaddı hukukiyede 
asıl davacı sıfatıle hazır bulunmıyan her bir müddeiumumi ve 
müddeıumumu sanı ve mahkeme kâtibi esbabı âtıyeden dolayı 
yahotbehot veyahut mutehasımeynın talebi üzerine reddoluna-
bılır. 

Esbabı mezkûrenin birincisi zikrolunan adliye memurların
dan birisinin müiehasımeynden bırısıle doğrudan doğruya kara
beti nesbıyesı veyahut velev karabeti sihrıyenın mütevellit 
olduğu izdivacın infısahıle karabeti vakıa zail olmuş olsa bile 
karabeti sıhrıyesı veyahut tebennı suretıle merbutiyetı olması 
ve bıtteferru dördüncü derece dahil olduğu halde bu dereceye 
kadar karabeti nesbıyesi veyahut üçüncü derece dahü olduğu 
halde işbu dereceye kadar karabeti sıhrıyesı bulunması ve ta
lak vukubulmuş olsa bile mütehasımeynden olan bir hatunun, 
zevci bulunmuş olması veyahut nişanlısı bulunması 

Esbabı mezburenin ikincisi zikrolunan memurinden birisi
nin davayı vakıanın neticei hükmünde doğrudan doğruya ve
yahut uzaktan uzağa olsa bile bilvasıta menfaati şahsiyesi 
olması 
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Esbabı mebsutanın üçüncüsü zikrolunan memurinden biri
sinin mütehasımeynden birisile meveddeti hususiye ve sahihası 
ve hasbelmeveddet alâkai beytiyesi ve vezaiften veya mensu
biyetten mütevellit münasebatı mahsusası ve nizaı veya husu
meti bulunması 

Esbabı mebhusenin dördüncüsü zikrolunan memurinden 
birisinin tahtı muhakemede bulunan davada şahit veya ehli 
hibre sıfatile hazır bulunmuş veya bulunacak olması veyahut 
adliye memuriyetine tayininden evvel davayı mezkûrede nasıh 
ve vekil veya hakem sıfatile muavenet etmiş veyahut her ne 
suretle olursa olsun nasihat veya rey vermiş olması. 

Esbabı meşruhanın beşincisi zikrolunan memurinden birisi
nin davayı vakıanın mütekevvin olduğu husus hakkında her 
ne sıfatla olur ise olsun bir gûna muamele ve icraatta bulun
muş veya bu hususu tesviye eylemiş veya muterizunfih bir senedi 
resmiyi tanzim etmiş veyahut istinaf olunan bir hüküm ve ka
rarı vermiş olması. 

Esbabı mesrudenin altıncısı davanın devam eylediği müddet 
zarfında memurun hedaya ahiz ve kabul etmesinden veya mu-
gayinnizam olarak teahhurat ika eylemesinden veyahut sair 
muamelede bulunmasından dolayı hakkında tarafgirlik şüphesini 
davet etmiş olması maddelerinden ibarettir. 

Madde 2 — Mevaddı sabıkada zikir ve beyan olunan adli
ye memurlarından her birisi kendisinin reddini müstelzim es
babı mevcud bulunduğunu bilir ise bunu heyeti mahkemeye 
beyan etmeğe mecburdur mahkeme heyeti dahi müddeiumumi
nin reyini bilistima ol memurun bu halde vezaifi memuresinin 
ifasından feragati lâzım gelip gelmiyeceğini hüküm ve karar 
verecektir müddeiumuminin istima reyi hakkında olan ahkâmın 
müsaleha mecalisine şümulü yoktur. 

Madde 3 — Birinci maddede tadad olunan esbabı reddin 
üçüncüsünden altıncısına kadar olan esbab hasımlardan her 
hangisi için muayyen ise yalnız anın tarafından ve esbabı saire 
ise mütehasımeynin cümlesi canibinden dermeyan olunabilir. 

Madde 4 — Red istidası daima hasımlar veyahut reddi ta
leb etmek üzere vekâleti mahsusayı haiz olan nizam! vekilleri 
tarafından davaya bed ve mübaşeret olunmazdan evvel der
meyan olunmak lâzımgelir. 
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Şöyle ki müstedii red müddei ise red istidası ikamei dava
ya dair olan istidanamesini ita etmezden ve müddeialeyh ise 
davanın muhakemei aletıiyesine başlanmazdan evvel ve arzuhal 
üzerine muhakeme maddelerinde ise cevab itası için muayyen 
olan müddet zarfında ita olunmak lâzımgelip aksi takdirinde 
gayri makbuldür. Ahkâmı mezkûre hükkâmı daimenin reddi 
maddelerine şamil olup mülâzimlerden birisinin reddi lâzımgel-
dikte onun reddini muhakemei aleniye esnasında taleb e tmeğe 
gerek müddeinin ve gerek müddeialeyhin hak ve salâhiyeti 
vardır. Şukadar ki red istidası her halde diğer her bir itirazdan 
ve hatta davayi vakıanın mahkemenin dairei mezuniyeti hari
cinde olduğuna dair vuku bulacak itirazattan evvel dermeyan 
olunmak lâzımgelir. Red istidası muhakemei aleniye esnasında 
dermeyan olunduğu takdirde müstedii red buna dair olan isti
danamesini reddin dermeyanmdan itibaren on beş gün zarfın
da icab eden memura teslim ve ita etmeğe mecburdur. 

Aksi takdirinde red istidası keenlemyekün hükmünde olup 
reddi taleb eden işbu nizamnamenin on birinci maddesi ah
kâmına tevfikan cezayi nakdî itasına mahkûm olacaktır. Bina
enaleyh her kim bir adliye memurunun mensub olduğu veya
hut nezdinde ifayi memuriyet etmekte bulunduğu mahkemeye 
ikame olunan bir davada o memuru şahid veya ehli hibre ol
mak üzere davet edecek olur ise keyfiyeti işbu maddede be
yan olunan müddet zarfında beyan etmeğe mecbur olup aksi 
takdirinde ol memuru şahid veya ehli hibre olmak üzere davet 
etmek salâhiyetinden mahrum olacaktır. 

Madde 5 — Reddi istilzam eden esbab muhakemeye bed 
ve mübaşeret olunduktan sonra zuhur eylemiş veyahut esbabı 
mezbureye hasım tarafından muahharan kesbi ıttıla, edilmiş 
olduğu ve bununda icabı vecih üzere tahakkuk ve tebeyyün 
etmesi mümkün bulunduğu halde red istidası maddei sabıkada 
beyan olunan müddetten sonra dahi muhakemenin devamı es 
nasında dermeyan olunabilir. Bu takdirce red istidası kabul 
olunur ise muhakemei sabıkada esbabı reddin tevellüdünden 
sonra reddi taleb olunan memurun iştirakîle vuku bulan mua
melâtın müstedii reddin talebi üzerine feshine karar verilebile
cektir. 
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Madde 6 — Red istidanamesinde reddi istilzam eden es-
bab ile işbu esbabtan her birisinin vesaiti sübutiyesi Usulü Mu-
hakemei Hukukiye Nizamnamesinin yüz kırk dördüncü mad
desi ahkâmına tevfikan tasrih olunmak lâzımgelir. Reddi talep 
olunan memur bir musalâha meclisi azayi daımesinden veyahut 
mülâzimlerinden veya ketebeden bulunduğu halde red istida
namesi meclisi mezbur reisine ve müddei umumilerden birisi 
veya müddeiumumi sani veya istinaf ve bidayet mahkemeleri 
azasından veya reisi sanilerinden veya ketebei aliyeden birsi ise 
red istidanamesi reddi taleb olunan zatın mensub olduğu veyahut 
nezdinde ifayi memuriyet etmekte bulunduğu mahkeme reisine ve 
reddolunacak memur müsalâha meclisi veya bidayet ve istinaf 
mahkemeleri reislerinden bulunduğu takdirde bunların nizamî 
vekillerine teslim ve ita olunur. On dördüncü maddede zikir 
ve beyan olunan ahvalde red istidanamesi reddi taleb olunan 
mahkemenin heyeti tahririyesine tevdi ve ita olunup işbu mah
kemenin kâtibi zikroiunan istidanameyi nihayet on gün zarfında 
red keyfiyetini rüyet ve tesviye edecek olan mahkemeye ba ' s 
ve isra edecek ve etmediği takdirde on sekizinci maddede tayin 
olunan mücazata duçar ettirilecektir. 

Madde 7 — Red istidanamesi icab eden reise veya bunun 
nizamî vekiline teslim ve ita veya ba ' s ve isra olundukta reis veya 
bunun vekili işbu istidanameyi beş gün zarfında mahkemede 
mevkii müzakereye koyacaktır. 

İstidanamede esbabı red ile bunlardan her birisinin vesaiti 
sübutiyesi icabı vecih üzere tasrih edilmemiş veyahut istida-
namei mezkûr üçüncü ve dördüncü ve altıncı maddeler ahkâ
mına tevfikan icab eden hasım tarafından ita olunmamış veya 
vakti muayyeninde verilmemiş veyahut müddeti zarfında icab 
eden memura teslim ve ita olunmamış ise bu babta başka mu
ameleye hacet kalmaksızın istidayı vaki reddolunur. 

Madde 8 — Red istidanamesi vakti muayyeninde ve usul 
ve nizamı dairesinde verildiği takdirde tarihi tebliğinden itiba
ren üç gün zarfında cevab vermek üzere tarafeyn mütehasımey-
nin sa 'y ve ikdamile evvel emirde reddolunacak adliye memu
runa tebliğ olunur. V e badehu kezalik mütehasımeynden birisinin 
takayyüd ve ihtimamı :ile mezkûr istidaname üzerine muhake
me! aleniye bilicra tarafeyn mütehasimeynin ve müddeiumuminin 
ifadatı badelistima hükâm ve karar verilir. 

Madde 9 — Reddolunacak memur istidanamenin kendisine 
tebliğ olunduğu andan itibaren davayı vakıa için memuriyetine 
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müteallik her güna muamelât icrasından feragat etmeğe mecbur 
olup aksi takdirinde iki yüz kuruştan altı yüz kuruşa kadar 
cezayi nakdî itasına ve terttub edecek bilcümle zarar ve ziyan 
ve masarifin tediyesine mahkûm olacaktır. 

Madde 10 — Esbabı reddin sıhhati tahakkuk ettikten sonra 
red istidası mahkemece bilkabul davayi vakıa üzerine vazaifi 
memuresinin ifasından keffiyed eylemesi mahkeme tarafından 
reddolunan memura tenbih olunacaktır. Şukadar ki esbabı 
reddin sıhhati tebeyyün etmediği halde icabına göre ya istidayi 
vaki red veyahut usulü muhakemeı hukukiye ahkâmına tevfikan 
evvelâ beyyinenin ikamesi hükmolunacaktır. 

Madde 11 — Müstedii red her halde masarifi vakıayı tediye 
edecek ve dermeyan olunan esbabı red yalan olduğu tahakkuk 
eylediği takdirde ikiyüz kuruştan bin kuruşa kadar cezayi nak
diye mahkûm olacaktır. 

Madde 12 — Birinci maddede zikir ve beyan olunan me
murini adliyeden her birisi reddini müstelzim sebeb mevcut 
olduğunu bilipte reddi taleb olundukta sebebi mezkûru ketmeder 
veyahut bilâ sebebi nizamî kendisini reddeyler ise bin kuruş
tan iki bin kuruşa kadar cezayi nakdî itasına ve zarar ve ziyan 
ile masarifin tediyesine mahkûm olacaktır. 

Madde 13 — Reddolunacak memur hangi mahkemeye 
mensub veya hangi mahkeme nezdinde ifayı vezaifi memuriyet 
etmekte ise red keyfiyetinin fasıl ve rüyeti salâhiyet ve mezu
niyeti ol mahkemeye aittir. Mahkemei mezkûre azayi daime-
den alınacak hükkâm kalmadığı halde mülâzimlerden birisini 
alarak reddolunan memurun gıyabında olarak istidayi vaki 
üzerine hüküm ve karar verilecektir. 

Madde 14 -— Reddi taleb olunan hükkâmın adedi mahkeme 
nizamen terekküb edemiyecek derecede olduğu takdirde red 
keyfiyeti müsalâha meclisi azası hakkında ise mutehasımeynden 
birisinin istidası üzerine meclisi mezkûrun tâbi olduğu bidayet 
mahkemesinde fasıl ve rü 'yette red istidası kabul olunduğu 
halde dâvanın rü 'yet ve tesviyesi işbu mahkemenin dairesi 
dahilinde bulunan diğer bir müsalâha meclisine havale Oluna
caktır ve red keyfiyeti bidayet mahkemesi hakkında ise key
fiyeti red sureti meşruhaya tevfikan istinaf mahkemesinde fasıl 
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ve rü'yetle red istidası kabul olunacak olur ise davanın rü'yet 
ve tesviyesi istinaf mahkemesi tarafından diğer bir bidayet 
mahkemesine havale olunacaktır. 

Madde 15 — Bidayet mahkemesinin dairesi dahilinde bu
lunan bilcümle müsalâha meclisleri veyahut cezirede kâin bil
cümle bidayet mahkemeleri her ne sebepten dolayı olur ise 
olsun davayı fasıl ve rü'yet edemiyecek oldukları takdirde ah
vali mezkûrenin birincisinde davayi vakıa kararı lâyetegay-
yer olmak üzere icab eden bidayet mahkemesi tarafından ve 
ikincisinde dahi istinaf mahkemesi canibinden fasıl ve rüyet 
olunacaktır. 

Madde 16 — Her bir mahkemenin birlikte itayi hüküm 
ve karar eden azasının ekseriyeti zikrolunan mahkemenin 
mülâzimlerinden ve vekâleten alınacak zevatı saireden olmayip-
ta azayi daimesinden müterekkib olduğu halde ol mahkeme 
nizamı dairesinde terekküb etmiş addolunur. 

Madde 17 — İstinaf mahkemesi heyetinin evvelâ cümleten 
saniyen bakiyei aza ile mahkeme nizamen terekküb edemiyecek 
derecede azanın kısmen reddi lisebebin minelesbab caiz olmıya-
caktır. Şayet bu gibi red keyfiyati teklif olunacak olur ise 
bunlara bittabi mefsuh ve keenlemyekün nazarile bakılacaktır. 
İstinaf mahkemesinin terkibi nizamisi için muktazi azayi dai
mesinden maada diğer bilcümle azanın reddi hasımler canibin
den teklif oldukdan sonra diğer bir veya birden ziyade aza 
hotbehot red olunacak olur ise olhalde mahkemei istinaf heyeti 
hasımlar canibinden red olunan azadan ve aza mülâzimlerin
den veya mehâkimi ibtidaîye azasından veya mecalisi sulhiye 
rüesa veya azasından icab edenlerle bilikmal evvel emirde 
kendi mazeretleri üzerine hotbehot red olunan hakimlerin reddi 
maddelerini fasıl ve rüyetle mevaddı mezkûre mahkemece ten
sib ve kabul olunduğu halde red istidasında bulunan hasımlara 
reddini taleb eyledikleri hakimler adedinin işbu madde ahkâ
mına tevfikan taklili lüzumu beyan ve ihtar olunur ve azayi 
dâimenin icab eden adedi iktizasınca artık red* olunabilecek 
hakimler kalmayıpta red] istidası vukubulur ise bittabi keen
lemyekün hükmünde addolunur. Hasımlar tarafından der-
meyan olunan red istidalarının kabulünden sonra mahkeme 
azasından bir kaç neferinin hotbehot reddi halinde dahi mah-

TBMM KÜTÜPHANESİ



512 

kemei istinaf heyet» yine minvali meşruh üzere ikmal olunur. 
Asıl davanın fasıl ve rüyeti lâzımgeldikte dahi hotbehot red 
olunan hükkâm istidalarının tensib ve kabulü hasebile mahkeme 
heyetinin ikmali için azayi daimesinin icabeden adedi tenakus 
eylediği takdirde sureti muharrere veçhile muamele edilir. 

Madde 18 — Maddei sabıkada beyan olunan ahvalde hük
kâm ve müddeiumumi veya Müddeiumumii sani makamına 
kaim olmak üzere vekâleten alınacak hâkimlerin reddi caiz 
değildir. Meğerki işbu nizamnamenin 2 nci maddesine tevfikan 
hotbehot kendilerini reddederler Ancak hasımlardan her birisi 
olveçhile vekâleten alınacak hükkâmın reddini müstelzim esbab 
mevcud bulunduğu takdirde olbapta kendilerine icrayı ihtarat 
ile beraber esbabı mezkûreye muttali oldukları halde kendilerini 
hotbehot red etmeğe teşvik edebilecektir. Red maddeleri ten
sib olunupta zati davanın fasıl ve rü'yeti zımnında mahkeme 
heyetinin mülâzimlerden terkibi lâzım geldikte mahkemei isti
naf azasının reddi maddesinin fasıl ve rü'yetine taraf almış 
olan müiâzimler artık fasıl ve rü'yete taraf alamıyacaklardır. 

Madde 19 — Tarafeyni mütehasimeyn mahkemeyi istinaf 
azasının reddini taleb edipte reddi taleb olunanların adedi 
minvali mşruh üzere reddi caiz olanların adedi ziyade ise o hal
de reddolunacak olanların adedi çift ise tarafeyni mütehasımeyn-
den her birisi adetçe müsavi aza reddetmeğe salahiyetlidir. 
V e eğerçi reddolunacak olanların adedi tek olupta hasımler 
dahi birden ziyade ise o halde hasımlar hazır oldukları halde 
muhakemei aleniyede reis tarafından keşide olunacak kura 
ile reddi taleb edecek hasım tayin ve tahsis edilir. 

F A S L I SANİ 

Memurum adliyenin mevaddı cezaiyede reddi hakkındadır. 

Madde 20 — İstintak icrasına veya karar itasına iştirak etmek 
üzere memur olan her bir reis ve reisi sani ve müddeiumumi 
ve müddeiumumii sani ve müstantik ve hâkim ve mülâzım veya 
kâtib işbu nizamnamenin birinci maddesinde beyan olunan es-
babtan dolayı ya hodbehod kendisini red edebilir yeyahut 
hasımlar tarafından red olunabilir, işbu .ahkâmın istin takati ev
veliye muamelâtına şümulü yoktur. 
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Madde 21 — Kabahat meclisi azasından birisinin reddi 
halinde müsaleha mecalisi azalarının mevaddı hukukiyede reddi 
hakkındaki ahkâma tevfiki muamele olunacaktır ve cünha meclisi 
veya istinaf mahkemesi azasından birisinin reddi takdirinde 
red istidası ol meclis veya mahkeme nezdindeki müddeiumu
miye teslim ve ita olunur. 

Madde 22 — Maddei sabıkada beyan olunan memurların 
reddi bir kimsenin birriza davaya teşebbüs etmesinden ve her 
bir itirazdan ve hatta davanın mahkemenin dairei mezuniyeti hari
cinde olduğuna dair vuku bulacak itirazattan evvel teklif olun
mak lâzımgelir Sebebi red muahharen zuhur ettiği veyahut reddi 
taleb edene muahharen malûm ölmüş olduğu ishat olunabileceği 
takdirde yalnız olhaldc reddin muahharen teklifi caizdir. . 

Madde 2 3 — Red istidanamesinde esbabı red ile bunlardan 
her birisinin vesaiti sübutiyesi tasrih olunmak lâzımgelir. Tasrih 
olunmadığı halde istidanamei mezkûr gayri makbuldür. Red 
istidanamesi usul ve kaidesine tevfikan bittanzim icabeden ta
rafa verildikten sonra cevab vermek üzere evvel emirde red 
olunacak memura tebliğ olunacak ve muahharen istidanamei 
mezkûr üzerine müddeiumuminin sây ve ikdamile muhakemei 
aleniye icra olunacaktır.Cereyan edecek muhakemei aleniye es
nasında hasımlar hazır bulunur ise bunların ve bir de müddei
umuminin ifadatı istima birle karar verilecek. Şukadar ki ha
sımların hazır bulunmadıkları halde muhakemeye celb ve da
vetlerine lüzum yoktur. Reddolunan memur red istidanamesinin 
kendisine tebliği andan itibaren vezaifi memuresinin ifasından 
feragat edecek ve etmediği halde yüz kuruştan bin kuruşa ka
da r cezayi nalcdî itasına ve masarifi' muhakeme ile sair* masa
rifin tediyesine mahkûm olacaktır. 

Madde 24 — İşbu nizamnamenin ikinci maddesile dördüncü 
maddesinin fıkrai saniyesi ve beşinci maddesile onuncu ve on 
birinci ve on ikinci ve on üçüncü ve on dördüncü ve on be
sinci ve on altıncı ve on yedinci v e on sekizinci ve on doku
zuncu maddeleri ahkâmı mevaddı cezaiyede dahi cari olacaktır. 

F A S L I S A L İ S 

Mevaddı umumiye 

Madde 25 — Red maddeleri sureti müstacelede olarak 
d iğer her bir maddeye terciha» fasıl ve« rüyet olunur ve memurini 

T.vl C 5 F. S» 
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adliyeden birisi bir red maddesinin sürati faslınca gerek eseri 
tesamühten ve gerek gayri meşru diğer bir sebebden dolayı 
bir gûna teahhurat veya her gûna mevani ika eyler ise iki aded 
Osmanlı altınından on aded Osmanlı altınına kadar cezayi 
nakdî itasına mahkûm olur. 

Madde 26 — İşbu nizamnamede tayın ve tahsis olunan 
mücazatı nakdiye red keyfiyetini fasıl ve rüyet eden mahkeme 
tarafından ve mahkemei mezkûre olbapta ığmazı ayın etmiş ise 
istinaf mahkemesi canibinden resen dahi hükmolunur. 

Madde 27 — Red maddeleri için verilen kararlar lâyete-
gayyer hükmünde olacaktır. 

Madde 2 8 — İşbu nizamname vilâyet resmî gazetesile 
neşir ve ilânı tarihinden itibaren 10 gün hitamında mer'iyülicra 
olacaktır. Şimdiye kadar muallâkta bulunan ve b i r d e işbu 
nizamname kanuniyet kesbedinciye değin vukubulacak olan 
red keyfiyatı işbu nizamnamenin neşir ve ilânı tarihinden iti
baren bir mah zarfında ashabı tarafından işbu nizamname
nin ahkâmına tevfikan müceddeden dermeyan olunmıyacak 
olur ise bittabi keenlemyekün hükmünde olacaktır. 

JVfit: 1 3 2 — Girid Meclisi umumisi azasının ücreti 
hakkında nizamname 

30 nisan 1301 

Evvelâ — Meclisi umumii vilâyetin her içtimaında beher 
azasına ita olunacak ücretin miktarı otuz osmanlı lirasından 
ibaret olacaktır. 

Saniyen — işbu nizamnamenin hükmü 25 nisan 1301 tarihin
den itibaren mer'l ve cari olacaktır. 

Salisen — Meclisi Umuminin müddeti içtimaiyesine med 
verildiği halde ücreti mezkûre Otuz lira esası üzerine med veri
len müddete gö<e tezyid olunacaktır. 
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Meclisi Umuminin bu seneki 
kararnamesi 

13 temmuz 1302 

Geçen sene inikad eden Meclisi Umumii vilâyet azasından 
her birisine harcırah olmak üzere sarf olunmuş olan otuz yedi 
lirayı osmaninin sarfiyatı Meclisi Umumice tasdik olunur. 

Meclisi umumii vilâyet azasından her birisine harcırah ol
mak üzere geçen sene gibi otuz lirayı osmanî meclisçe tahsis 
olunur. 

irade tarihi: 23 zilkade 1303, 11 ağustos 1302 

Nt: 1 3 3 — 1 0 Safer 1 2 9 0 tarihli tevcihi cihat nizam
namesine müzeyyei fıkrai nizamiye 

28 zdkade 1303, 16 ağustos 1S02 

Hademesi müteaddid ve evvel ve sani itibarile zammı vezaif 
tertibine dahil olan her nevi cihetin tevcihi terakki ve teselsül 
kaidesine tevfikan icra olunur. Ancak meşrutiyet veçhile tasar
rufu şartı vâkıf iktizasından bulunan cihat ile aşçı ve ekmekçi 
başılık cihetleri işbu kaideden müstesnadır. 

JVfs: 1 3 4 — Kâğıd fabrikası imtiyaz 
mukavelenamesi 

Madde 1 Fermanı âli tarihinden muteber olmak üzere 
elli sene müddetle ve " Hamidiye Kâğıd Fabrikası» namile ser 
kurenayı cenabı şehriyarî atufetlû Osman Beyefendi hazretlerine 
her nevi kâğıd imali için bir kâğıd fabrikası inşası zımnında 
imtiyaz ita ve ihsan buyrulmuştur. 
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Madde 2 — Tarihi fermanı âliden itibaren nihayet dört sene 
zarfında işbu fabrikanın kışa olunmasın! sahibi imtiyaz deruhde 
v e kabui etmiş olduğundan müddeti mezkûre zarfında her hangi 
mahal ve mevkide fabrikanın inşasına kâfi ve elverişli bir arazi 
bulunur ise orada hemen fabrikanın inşasına bed ve mübaşeret 
edecek ve bunun için lüzum görünür ise bir şirket- teşkiline 
sahibi imtiyaz serbest olacağı gibi fabrika inşası için münasib 
görülecek mahal arazii emiriyeden olduğu hakte meccanen ken
disine verilecek v e ashabı uhdesinde bulunduğu takdirde hükü
meti seniyenin muavenet ve müzaheretile bedeli sahibi imtiyaz 
tarafından bittediye mubayaa edilecektir. 

Madde 3 — Akdemce Berut ve sair mahallerde yapılan fab
rikalardan maada müddeti imtiyaziye zarfında memaliki mahıu-
sai şahane dahilinde hiç bir kimseye tarafı hükümeti seniyeden 
kâğıd fabrikası inşa v e imaliçin imtiyaz verilmiyecektir. Şu kadar-
ki işbu kâğıd fabrikasının ileride ihtiyacı memlekete kâfi kâğıd 
imal ve ihraç edemediği sureti resmiyede sabit olupta olvakıt 
daha nafi şerait ile imtiyaz talebinde bulunanlar olur ise evvel 
emirde sahibi imtiyazın vücuda getirmiş' olduğu fabrikanın 
ebniye ve makine ve al ât ve edevat ve arazii mebiası esma-
nile masarifatı sairesi bilhesap miktarı bedeli sahibi imtiyaza 
tediye ettirilmek şartile hükümeti seniyece icabı müzakere olu
narak atebei seniyei hazreti şehinşahiye arzolunacaktır. 

Madde 4 — İşbu fabrikanın dahilden ve hariçten celbede-
ceği her nevi alât ve edevat ve eşya ve levazımat ve saireden 
resmi gümrük alınmıyacak ve fabrikanın fmalâtfve ihracatından 
gerek memaliki mahrusai şahanenin her tarafına ve gerek me
maliki ecnebiyeye göndereceği mamulâtı dahi gümrük resmi 
ile rüsumatı saireden muaf tutulacaktır. 

Madde 5 —• Müddeti imtiyaziyenin hitamında işbu fabrika
nın arazi ve ebniyesi hükümeti seniyeye terk olunacak ve fakat 
mevcud makine ve alât ve edevat ve sair levazımat erbabı 
tnbre marifetile keşfoinnup kıymeti takdir olunarak tarafı sal
tanatı senfyed'en mubayaa buyrtıhteaktrr. 

Jirade tariki 7 zilhicce İ303, 25 ağutto» 13021 
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JN» : 1 3 & — Düyunu* Idmuıniyei Osmaniye i d a r e s i n i » 
c inayet i v a r i d a t t a o lan sa lâhiyet ine d a i r 

K a r a r n a m e 

Madde 1 — tnhisanduhan müstesna olmak üzere Düyunu 
Umumiye idaresine tahsis olunan varidat» rüsumiye idarei mez
kûre tarafından kavanin ve nizamatı mahsusa ahkâmına tevfi
kan tahsil ve idare olunur ve bunlardan mütehaddis deavi me-
calisi idarede niyet olunur. 

Maddem2 — Varidatı nauhassasanın esnayı istihsalinde ka
çak vuku bulduğu halde idarenin nizamatı mevcudeye tatbikan 
failinden cezayi nakdî istihsaline, ve rüsumu mevzuası verilmek
sizin imrar edilmek istenilen emvali zaptetmeğe ve bu emvali 
mazbutayı füruht edip cezayı matlûbu isi ifa etmeğe salâhiyeti 
vardır. 

Madde 3 — Emvali mazbutanın esmanı şayet cezayı ttıat-
lûb miktarından fazla olur ise idare işbu fazlayı sahibine red ve 
noksan olur ise işbu noksanı sahibinden taleb edecek ve sahibi 
noksanı- tediyeye muvafakat etmediği takdirde bunun tahsili için 
tutulacak tahkikatı evveliye ve kararname evrakının iraesiie 
idare tarafından mecalisi idarei' v Hayatta ikamei dava olunacaktır. 

Madde 4- — İdare tarafından her kimin malı zaptolunacak 
olur ise sahibinin • tarihi zaptından itibaren üç mah zarfında 
mecalisi idareye mahkeme sıfatında müracaata hakkı olacaktır. 

•Madde' 5 — Kaçak takibi 'için hane ve emakin taharrisi 
lâzım geldikte alelûsul mutlaka hükümet- marifetile icra kılına
cağı gibi kaçakçıların takibi için canibi idareden zabıtaya mü
racaat kılınacaktır. 

İrade tarihi: V zilhicce 1303, 27 ağustos 1 02 

Na: 1 3 * — d1>^CfcftııiKiyolanır »12ttö > Imihli lora ka
nununun 50w«î^ maddesin*' mıntoyyel 

fıkrai kanuniye 

Gerek yirmi sekizinci maddede beyan oİHnan-esbabda» ,w» 
gerek dayinin rızasile medyunun imhal olunmasından dolayı 
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deyni mahkûmunbihin edasına kefil olan kimse hululü vadede 
mekfulünbihi ifa etmediği halde hakkında işbu mevaddm ahkâ
mı tamamile ifa olunur. Şu kadar ki o gibi ahvalde nizamı mu
cibince alınacak kefalet senedi mahkeme icra dairesi veyahut 
mukavelât muharrirliği tarafından musaddak olması şarttır. 

irade tarihi: 10 zilhicce 1303, 28 ağustos 1302 

JV°: 137 — Manifesto haricinde zuhur eden eşya 
hakkında talimat 

3 eglûl 1302 

Gümrüklere çıkarılan merakibi bahriye "Vapur gemi ve 
saire» hamulelerinden yolcuların beraber götürecekleri eşyayi 
zatiyeden maada manifesto haricinde zuhur edenlerden iki kat 
resim ahzi hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin ifadesi 
ve meclisi mahsusu vükelâ kararile şerefmüteallik buyrulan ira
dei aliye muktezasından olduğundan sureti cereyanı muamele 
berveçhizir beyan olunur.) 

Madde 1 — Manifestoya dahil olmıyan eşyanın atideki 
bencilerde muamelei istisnaiye ile tefrik edilmiş olan kısmından 
maada kâffesinden iki kat resim alınacak ve bu iki kat kamilen 
irad kayid olunacaktır. Yolsuzluk acenta veyahut kaptanın tesamüh 
veyahut kusurundan neşet eyleyipte bu babda'^bir şikâyet tahad-
düs eyler ise sahibi eşyanın fazla verdiği resmi acenta veyahut 
kaptandan araması iktiza edeceği cihetle bu yolda müdafaa 
olunması lâzımdır. 

Madde 2 — Gerek memaliki mahrusai şahaneden ve gerek 
bilâdi ecnebiyeden gelen yolcuların beraberlerinde bulunan ve 
envai hile ve hud'anın men'i hakkında olan nizamnamenin 
birinci maddesinde [*] gösterilen, eşya manifestoya dahil olmı-
yacağından cüz'i bir şey aranılmıyacağı gibi bunların arasında 
numunelik ve saire gibi resme tâbi bir takım ufak tefek eşya 
bulunsa dahi kezalik yolcu beraberinde bulunduğu için mani-

[*] Hile ve hud'anın men'i hakkındaki nizamnamenin (düstur cilt 2 
aahife 586 ) 5 nci maddesine bak 
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festoya dahil olmıyacağmdan 1 inci madde hükmünden biliş-
tisna işbu resme tâbi olan eşyadan yalnız bir kat resim ahzi 
ile imrar edilecektir. 

Madde 3 Memaliki mahrusaı şahane gümrüklerine 
eda tezkeresile geldiği halde manifesto haricinde zuhur eden 
eşya üç dört kaptan ibaret yolcu ve çerçi eşyası makulesinden 
ise evvelce gümrük resmi alınmış olması mülâbesesile betekrar 
resim ahzi lâzım gelmeyip bunların bilâ resim imrarına ruhsat 
ita ve fakat eşyayı ticariyeden olduğu halde mahza manifes
toya ithal edilmemiş olmasından dolayı bir kat gümrük resmi 
ahz ve istifa olunacaktır. 

Madde 4 — Çuval veyahut zarflar içinde olmıyan döküm eş
yasında yani maden kömürü ve zahire ve emsali şeylerde kantar 
ve kile farkı gibi nihayet yüzde iki nisbetinde cüz'i fazlanın zuhu
ru memul olduğundan bu gibi şeylerde zuhur edecek olan faz
ladan nihayet yüzde iki raddesine kadar miktarından bir kat 
ve yüzde ikiden ziyade olduğu takdirde fazlanın umumundan 
iki kat resmi gümrük alınıp yalnız bir döküm eşyasına mahsus 
olarak fazlasından alınacak iki kat resimden bir katı muhbirine 
ita ve diğer bir katı irad kayid ve imlâ kılınacaktır. 

Madde 5 — Manifestoya dahil olmayıpta sehven çıkarıldığı 
iddia olunacak eşyanın sehven hurucu acenta tarafından 
ihticaca salih mektub veya evrakı saire ile isbat olunduğu hal
de nizamına tevfikan bilâ resim aktarmasına ruhsat verilecek 
ve isbat olunmıyacak olduğu halde eşyanın muayenesile kıy
metinden iki kat resmi gümrüğü alınacaktır. 

Madde 6 — İşbu talimat Nezaret ve mülhakat idarelerine 
tarihi vürudunda] ilân olunarak muamelesi rumî teşrinisani 
onbeş tarihinden itibaren tanzim ve ita olunan ^manifestolar 
hakkında icra olunacaktır. 

M: 1 3 8 — 2 8 zilhicce 1 2 8 5 tarihli Şûrayi Devlet 
Nizamname! dahilisinin 3 üncü maddei 

muaddelesi 

Madde 3 — Muhakemat Dairesinin vezaifi evvelâ memu
rinin vezaifi, memuriyetlerine müteallik ahvalden dolayı Şûrayı 
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Devlete havale olunanı muhakemelerinin ceza mahkemesi sıfa-
tile bidayeten icrası saniyen vilâyet ve liva idare meclislerinde 
bidayeten ve istinafen rüyet olunup memurin muhakemesi 
nizamına zeylen ilâve edilen fıkra ahkâmınca istinaf veya tem
yizi Şûrayı Devlete aid olan muhakematın rüyet ve tetkiki 
salisen memurin muhakemesine müteallik hûsusattan dolayı 
devairi idare arasında tekevvün eden ihtilâfatın hal ve faslı 
maddelerinden ibarettir. 

Mehakimi adiye ile mehakim! idare arasında mercii daya 
hakkında zuhur edecek ihtüâfat Şûrayı Devlet riyasetinin tahtı 
riyasetinde olmak üzere üçü Şûrayı Devlet ve üçü Mahkemei 
Temyizden tayin olunacak altı azadan mürekkeb teşekkül ede
cek encümende tetkik olunur. Bu encümenin kararları makamı 
icranın tasdikına muallâktır. 

[İrade tarihi: 20 zilhicce 1303, 7 eylül 1302/ 

Jtec. 1 3 9 — Dava vekâletinin ruhsatname istihsal 
edenlere inhisarı hakkındaki hükmü nizamın 

umuru cezaiyeden maada deavide lağvine 
dair iradei seniye 

Dava vekilleri hakkjnda olan nizamnamenin birinci, maddesi 
hükmünce bir davada,müddei veya müddeaaleyhin müteallik^t 
veya akrabasından, ve hukukça müşarik olanlardan maada Adliye 
Nezaretinden istihsali ruhsat etmemiş olan kimselerin vekâleti 
memnu olmasına nazaran dava vekâleti ötedenberi ruhsat al
mış olanlara münhasır kalıp bunların çoğu ise mektebi hukuk
tan neşet etmemiş ve zaten erbabı malûmattan bulunmamış 
Oldukta* cihetle ^üftkkiUerininuhukukurM muhafazaya mfuk^pdir 
olmadıkları*£İbi namus ve istikamet n oktasın^ dahj, naz ao bikaydi 
ile baktıklarına ve müekkillerinden ücreti muayyeneden ziyade 
akçe almakta olduklarına mebni salifuzzikir inhisardan maksud 
o ja^ neticenin *ksi»hal Jıas4ioMuğMQdAitJ** deavü hukaiuyede 
#ı ühhisarmecellei. ahkâmı,Adliydin bin dör^yüz^U* dokm**hı 
maddesinin hükmile memaliki ecnebiyede mer'i olan usule dahi 
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mugayir bulunduğundan umuru cezaivede müdafaa salâhiyeti 
hasbelkanun ruhsatnameli dava vekillerine aid bulunmak ve 
deavii hukukiyede bunların ellerinde bulunan ruhsatname ashabı 
mesalih nazarında Nezaretin tavsiyen amesi makamına kaim 
olarak fakat vekâletleri erbabı deavı hakkında mecburî olma
yıp ihtiyari olmak üzere mezkûru inhisarın lâğvi lüzumuna dair 
Adliye Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyrulan tezkeresi 
Tanzimat Dairesjncle kıraat plundu. 

Zikroiunan nizamnamenin mukaddema Nezareti müşarıleyha 
tarafından hini teklifinde dava vekâletinin ruhsatı resmiye istih
sal etmiş olanlara münhasır tutulmasının taleb edilmiş olması 
ve bunun olvakıt ebhas.1 kesjre.den sonra Şûrayı Pev le tçe dahi 
kabul olunması Mektebi Hukukun teşkili cihetle bir yandan sı
fatı matlûbede dava vekilleri yetişmeğe başladığına ve mevcu
dunun dahi imtihan edilmekte bulunduğuna istinattan neşet 
edip ancak şimdiki esbabı mucıbeye nazaran kararı sabıkın 
cereyanında ademi istikamet ve m celle hükmüne mu^averet 
beyan olunması üzerine inhisarı carinin ilgası teklifinin kabulü 
tabii olmakla b e r a b e r eğerçi bazı ashabı deavinin hukukunu 
müdafaada naehil adamları tevkil etmelerinden mutazarrır olma
ları ihtimali varid olsa bile bu hal bir hareketi ihtıyarıve demek 
olarak zaten İnhisar Vekâletinin ilgası ruhsatnameli vekillerin 
tevkillerine de mâni olmryacağından bermııcibi ı.^tızan ifayı 
muamelâtı muktaziyenin netsareti müşarileyhaya havalesi tezek
kür kılındı olbapta emrüferman hazreti menlehulemrındir. 

Meclisi Mahsusu Vükelânın Mazbatai müzeyyele*i sureti 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin meciisi bendegânemizde 
kıraat olunan işbu mazbatasında dava vekâletinin ruhsatı resmi
ye istihsal etmiş olanlara münhasır tutulması hakkındaki kararın 
cereyanında ademi istikamet ve mecelle ahkâmına d t mugaye-
ret göründüğü cihetle umuru cezaiyede müdafaa salâhiyeti has-
belkanun ruhsatname davşıMekillejrioe aid olmak £zef* .»bhısa-
r^carinin ijgas^lüaımu teıekkâr,,Sunmuş ve vakıa,4ermey«n 
ojuşan esbaba nazaran bu suret muvafckı hal» ve maslahat buka-
m^.oJmakJa hep nmcibL maabata icrayı icabı rneyanei «cjza-

[Irade tarihi: 20 zilhicce 1303, 7 eylül 1302J 
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JV:: 140 — Dersaadet Emniyet Sandığı 
Nizamnamesi 

BİRİNCİ F A S I L 

Mevaddı Umumiye 

Madde 1 — Dersaadet Emniyet Sandığı efradı ahali taraf
larından kendisine tevdi olunacak akçeyi karzan kabul ve işbu 
nizamnamede tayin olunan şerait üzere faizle red ve teslim 
etmek ve taleb edenlere faizle akçe ikraz aylemek maksadile 
teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Sandığın merkezi lstanbulda olup lüzumu tak
dirinde bilâdı selâsede dahi şubeler açılabilir. 

Madde 3 — Emniyet Sandığı hükümeti seniyenin zamanı 
ve Ticaret Nezaretinin nezareti tahtmdadır." 

Madde 4 — Sandığın muamelesi Osmanlı altını yüz kuruş 
hesabile cereyan eder küsurat için alınıp verilecek mecidiler 
mirî fiatma tâbidir. 

Madde 5 — Sandığın muamelei hesabiyesi senei maliye 
martından muteberdir. 

Madde 6 — Sandıkta mevdu akçeyi ve onun faizini sahibi 
usulü veçhile istediğine havale edebilir sandıkta bulunan akçe
nin haczi maddesi devletin kanununa ,'tabidir sandığa mevdu 
merhunatın tamamı sandığın matlûbatmı temine mahsus olup 
fazlası kabili hacizdir. 

Madde 7 — Sandığa aid olup umuma neşri iktiza eden 
mevad Ticaret Nezaretinin tayin edeceği gazetelerle ilân 
olunur. 

İKİNCİ F A S I L 

Sandığa tevdi ve ikraz olunacak akçeler hakkındaki 
muamelât 

Madde 8 — Sandık yirmi kuruştan yirmi bin kuruşa kadar 
akçe kabul eder yirmi bin kuruşa kadar olan sermayeye yüzde 
altı ve yirmi bin kuruştan yüz bin kuruşa kadar olana yüzde 
beş faiz verecektir yüz bin kuruştan ziyade akçe tevdi olunmak 
istenildiği halde tarafeynin muvafakatile faizin miktarı ve 
şeraiti sairesini mübeyyin mukavelei mahsusa akdolunacak ye 
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bu babda Ticaret Nezaretine malûmat verilecektir sandığa 
tevdi olunan akçe elli kuruşa baliğ olmadıkça onun ve 
aşerat beyninde olan küsuratın faizi işlemez ve sermaye ay 
ortasında yatırıldığı halde faizi ondan sonra gelecek ayın ipti
dasından itibaren yörütülür. Ahvali umumiyeye ve sandığın 
muamelâtı cariyesine nazaran balâda zikrolunan faizlerin mik
tarı sandık komisyonu heyeti tarafından verilecek karara göre 
tadil ve gazeteler vasıtasile ilân edilebilecek ve bu muamele 
lâakal altı ayda bir defa caiz olacak ve işbu muamele Ticaret 
Nezaretinin kabul ve tasdikiie mevkii icraya konulacaktır. 

Madde 9 — Sandığa konulacak mebaliğ için sahibi yedine 
sened olarak sandığın mührü resmisile musaddak ve sıra 
numarası mevzu ve mudiin ismi muharrer olmak üzere meccanen 
bir cüzdan verilir ve işbu cüzdanın sağ tarafındaki sahifeye 
sahibinin teslim eylediği akçe ve tarih yazılıp sandık müdürü 
ve eminleri tarafından mührü zatilerile bittemhir tasdik edilir, 
ve mudiin tekrar sandığa vereceği akçe için sandık müdürü 
ve eminleri canibinden cüzdanın sağ ciheti tekrar mühürlenerek 
tasdik olunur. 

Madde 10 — Sandığa tevdi olunan akçeler için hesabı 
cari defterinde açılacak isim mahallinin baş tarafını akçe sahi
binin veyahut tevdiine vasıta olan kimsenin imza veya tah
tim etmesi mukarrerdir. 

Madde 11 — Sandıkta parası olanlar her ne zaman taleb 
ederler ise yirmi kuruştan aşağı olmamak şartile alelhesab ola
rak akçe alabilirler. 

Madde 12 — Hesabı cari açılarak alınıp verilen akçelerin 
faizleri resülmal elli kuruşa tenezzül edinceye kadar karşılıklı 
olarak yürütülür ve sandığın teslimata faizleri yevmi itasından 
muteber olur. 

Madde 13 — Sandıkta iki bin kuruşa kadar parası bulu
nanlar gerek tamamen ve gerek kısmen akçelerini istedikleri va
kıfta alabileceklerdir. İki bin bir kuruştan on bin kuruşa kadar 
sermayeler ' yevmi talebden beş gün ve on bin kuruştan elli 
bin kuruşa kadar olanlar on gün ve elli binden yüz bine ka
dar, olanlar on beş gün mürurunda tesviye kılınacaktır, ve se
kizinci maddede gösterildiği veçhile yüz binden ziyade olup 
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mukavelei mahsusaya merbut bulunanlar hakkında mukavele 
mucibince muamele olunacaktır. İşbu mehle tesadüf edecek ey
yamı tatilıye sayılmaz ve akçe mutalebesinde mudiin yedin-
deki cüzdanı sandık idaresine irae etmesi şarttır ve ister ise 
sandıktan yevmi muayyeninde akçesi verileceğini mübeyyin bi r 
pusula dahi alabilir. Tayin olunan günde akçesini almak için 
müracaat etmez ise sandık b e ş ' gün daha intizar * ederek bu 
müddet mürurunda l dahi gelmediği halde badehu müracaatında 
bervechi balâ yeniden müddet tayin olunur. Zikrolunan beş 
gün için faiz işletilmez. 

Madde 14 — K ı s m e n veya tamamen ashabına red ve ita olu
nacak akçelerin miktarı ve tarihi ifası cüzdanın sol tarafına 
yazılıp ziri sandık müdür ve eminleri * canibinden mühürlene
ceği gibi mudile» dahi 'akçelerini aldıklarını mübeyyin sandık 
defterindeki kayid mahallini imza- veya temhir eyliyeceklerdir. 
Mutazammın olduğu akçe tamamen red ve ita olunan cüzdan 
mudkden ahz ile iptal olunur. 

Madde 15 — Cüzdanı zayi edenlere nüshai saniye olmak 
üzere müceddeden bir cüzdan verilir v e nüshai evveli zuhur 
eder ise itibar oiunmıyacağı gazetelerle ilân ve kaydı balâsına 
şerh edilir ve işbu ilân masrafı sahibinden peşin olarak istifa 
olunur. 

Madde 16 — Sandıkta akçesi olupta taşrada bulunanlar 
ve mazereti meşruaya mebni sandık idaresine gelemiyenler ak
çelerini almak istediklerinde imza veya mühürleri tahtında bir 
makbuz senedi tanzim ve usulen lâzımgelen vesaiti resmiyei 
mu teber eden. birine.»imza ve mühürlerini tasdik ettirerek gön
derdikleri halde sandık akçelerini faizile beraber hâmili senede 
itaya mecburdur. 

Madde 17 Sand ığa i akçe vazedenlerin hesabatı he* sene 
şubat gayetinde: r%etle r faizleri nresülmade>,ızam edilip sandık 
defterine kayid «dihr ve işbu muamelei k*||(|ta.<*kçe sahibinin 
sandığa^„ müracaatında v cüzdanın hanek. ̂ h p a o n d a > d a h i icra 
kılınıp, sandık* müdürleri. tarafından hatiatdip imaa ojşntuu 

Madde Beş "sene zarfında1 cüzdanım sandık kaydına 
tatbikan üanzim ettirmek üzere müracaat etmiyen mudilerin 
faizleri işlemez. 
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Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Sandıktan istikraz şeraiti 

Madde 19 — Sandık merhunata mukabil senevî yüzde se
kiz faizle akçe ikraz eder 

Madde 20 — Merhunat ıkı kısım olup birincisi emvali 
menkuleden mücevherat ve avam ve sim ve zer ve Devletialı-
ye esham ve tahvilâtıle devletçe tedavülü musaddak olan her 
türlü tahvilat ikincisi emvali gayrı menkuleden Dersaadet ve 
mülhakatında bulunan ve sırf mülk olan ahşap ve kârgır ema-
kın ve akar ile bostan ve bağ bahçe gibi araziden ve mülk 
gediklerinden ibarettir ve işbu emlâktan üzerinde ebniye bulu
nanların sahibi tarafından sigorta ettirilmiş olması şarttır. 

Madde 21 — Mücevherat ve sim ve zer avanıye müteal
lik merhunat ikraz edilecek akçenin müzayede fıyatınca bir bu
çuk misli kıymetinde bulunmak meşruttur. Fakat dirhem ile 
alınıp satılan neviden terhin edilecek altın ve gümüş mukabi
linde kıymetinden yüzde yirmi noksanıle akçe ikrazı mücazdır 
ve alelûmum mücevherat ve altın ve gumuş merhunat mukabili 
vukubulacak ıkrazatın müddeti bir aydan az ve bir seneden zi
yade olamaz. Hitamı müddette rehin yeniden tahmin ettirilip 
tebeyyün edecek hale göre tecdidi mukavele caiz olur. Ancak 
güzeran eden müddetin faizi temin olunmak şarttır. Yeniden 
tahmin maddesi tarihi tevdiden bir ' sene müruruna mahsustur. 

Madde 22 — Sandığın ikraz edeceği akçelerin miktan ve 
tarihi ikraz ve müstakrızın isim ve şöhret ve mahalli ikameti 
ve rehnin cinsi ve kıymeti ve muhamminin ve rehin emvali 
gayrı menkuleden olduğu halde sahibi mülk tarafından ikame 
olunacak ehli hıbrenin isim ve şöhreti deften mahsusuna kayid 
edileceğinden maada işbu nizamnameye zeyil edilen müsved
deye tevfikan müstakrızdan bir sened dahi alınır ve bu mua
meleyi mutazamraın d iğe r bir varakaı mahsusa tanzim ve san
dık müdürleri canibinden imza ve sandığın mührü mahsusüe 
tahtim olunarak müstaknza ita olunur ve rehin emvali men
kuleden olduğu halde bir mahfazaya vaz edilerek üzeri sahibine 
mühürlettirildikten sonra • sand ık ta hıfz edilir; 

Madde 23 — Esham v e tahvilât üzerine ikraz edilecek 
mebabğ bunların piyasada cari olan hatanın yüzde yirmi nok-

TBMM KÜTÜPHANESİ



526 

sanile mütenasib olacaktır. Fiat tenezzül ettikte müstakriz nok
sanını itmam etmeğe mecburdur. Etmediği takdirde esham ve 
tahvilâtı merhune sahibine bilihbar bir hafta müddet tayinile 
piyasada satılarak sandığın matlûbu istifa kılınır. 

Madde 24 — Emlâk üzerine icra olunacak ikraz muamelâtı 
sandıkta mevcud sermayenin rub'unu tecavüz edemez ve bu 
nevi ikrazatın müddeti bir seneden noksan ve üç seneden 
ziyade olamaz ve emlâki merhunenin sandık muhamminlerile 
beraber sahibi mülk tarafından ikame edilecek ehli hibreden 
bir zat tarafından icra olunacak tahkikat üzerine sabit olacak 
kıymet ve iradı senevisi ikraz olunan akçenin miktarile veril
mesi lâzımgelen faizin iki misline müsavi olmak mukarrerdir. 
Fakat hitamı müddette emlâki merhunenin varidatı tekrar tah
kik edilerek tebeyyün edecek hale göre temdidi müddeti istik
raz caiz olur ve bu halde müddeti sabıkaya aid faizi tediye 
olunmak şarttır. 

Madde 25 — Menkulât ve gayri menkulâta mukabil san
dıktan edilecek ikrazatın vadesinden evvel tediyesi caizdir. 
Ancak vadesi hitamında tesviyei deyin edilmediği halde güzeran 
eden eyyamın faizi işler ve senesi hitamında işliyen güzeştesi 
bilhesab resülmale zam edilir 

D Ö R D Ü N C Ü F A S İ L 

Merhunatın usulü furuhtu 

Madde 26 — Müddeti muayyenesi münkaziye olupta resül-
mal ve faizini tesviye etmiyen medyunun ikametgâhına sandık 
müdürü tarafından deynin itası için bir ihbarname gönderilir ve 
bu ihbarname mürselünileyhine ve kabulde muhalefet eder ise 
bulunduğu mahallenin < imam ve muhtarlarına imza ettirilir ve 
ikametgâhı malûm olmıyanlar için gazetelerle ilânı keyfiyet 
olunur ve ihbarnamenin tarihi tebliğ ve ilânından itibaren üç 
ay sonra tediyei deyn olunmaz ise maddei atiyede muharrer 
muamelât icra kılınır. 

Madde 27 — Maddei sabıkada zikrolunduğu veçhile ihbar 
veya ilân müddeti münkaziye olupta medyun yine tediyei deyn 
etmez ise rehni mücevherat ve avanii sim ve zerden bulunduğu 
ve mahalli ikameti malûm olduğu halde sandık müdürü tarafın-
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dan rehnin satılacağı terhin edene ve bir mahkeme hükmüne 
talik kılınmaksızm adliye icra dairesine iş 'ar olunarak oradan 
tayin olunacak memur hazır olduğu halde kuyumcu çarşısında 
müzayedei aleniye ile füruht edilerek esmanından deynin resül-
mal ve faizi ile masrarifi istifa ve fazla kalır ise sahibine red 
ve ita olunur ve rehin müteaddid olupta bunların biri veya
hut bir kaçı maafaiz sandığın matlûbatını istifaya kâfi ise o 
miktarı satılıp kusuru sahibinin müracaatında iade edilmek üze
re icra memuru tarafından mahfazası mühürlenerek sandıkta 
hıfzedilir. 

Madde 28 — Ashabı zuhur etmemesine mebni merhunatın 
füruhtu lâzım geldikte bunun yalnız bir miktarı sandığın tesvi-
vei matlûbuna kâfi olupta bir miktarı fazla kaldıkta işbu fazla 
rehin ve satılan rehinden fazla kalan akçe bir cüzdan ile ema
neten hıfzedilerek işbu cüzdana sahibinin isim ve şöhreti sandık 
defterinde mukayyed olan kaydına tatbikan yaztlacak ve ara
dan on beş sene mürur edipte yine sahibi zuhur etmez ise o 
makule rehin ve fazla akçe beytülmale teslim olunacaktır. 

Madde 29 — Her müzayede için iki nüsha olarak bir zabıt 
varakası tutulup işbu varakada sahibi rehnin ismi ve merhuna
tın tarih ve sureti müzayedesi ve indelmüzayede kimlerin uh
desinde tekarrür eylediği ve tellâlların isim ve şöhreti ve deyin 
senedinde mevzu mühürler rehinin mahfazası mühürile tatbik 
olunduğu zikredilip ziri icra memurile sandık muhamminine im
za ve tahtım ettirilir ve bir nüshası icra memurunda ve diğer 
nüshası sandık idaresinde kalır. 

Madde 30 — Emvali gayri menkuleden olan rehinlerin 
füruhtunda dahi emvali menkuleden olan rehinlerin füruhtu 
hakkında mevaddı sabıkada muharrer usule tevfikan muamele 
olunur ve harcı teffiz ve masarifi sairesi medyuna aid olur v e 
tediyei deyn edildikten sonra fazla kalacak akçe için yirmi 
sekizinci maddede muharrer muamele icra kılınır. 

Madde 31 — Müzayedeye memur olanlar ile sandık heyeti' 
idaresinde bulunanlar merhunat müzayedesinde pey sürmekten 
ve bunları bizzat ve bilvasıta almaktan kat'iyyen memnudurlar. 
Buna muhalif hareket edenler m es'ul olacakları gibi müzayede
ye hile ve fesat karıştıranlar dahi Ceza Kanunname! Hümayu
nunun seksen dokuzuncu maddesi hükmünce mücazat görürler. 
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BEŞİNCİ FASIL 

Sandığın Heyeti tdaresile muamelâtı esasiyesi 

Madde 32 — Emniyet sandığının heyeti idaresi berveçhi 
ati teşkil olunmuştur: 

Sandığı hüsnü idare etmek ve c ü z ' i ve külli muamelâtı ma
liye ve idarecinden mes'ul olmak üzere bir müdür ve Sandığın 
kâffei muamelâtından mes'ul olmak üzere bir sandık emini bw 
füruht memuru bir sandık emini muavini. 

Bir müdür muavini. 
B r rehin memuru 
Bir muhasebeci. 
Umuru hesabiye için muhasebe kâtıbleri. 
Muamelâtı hukukiye için bir dava vekili. 
Muhamminler. 
Tahsildarlar. 
Madde 33 — Sandık müdür ve eminlerinin on bin liralık 

emlâke mutasarrıf bulunması veya beş bin liralık akçe ve esham 
vedia etmesi şarttır, Ancak bu teminatı şu şerait dairesinde 
kefil iraesıle dahi ifa edebilir. Sair sandık memurları dahi Ke
falet nizamnamesine tevfikan kefalete raptolunur. 

Madde 34 — Sandık müdürü Ticaret Nezaretinin intihabı 
ve makamı samii Sadaretin tasdikile nasb ve tayin olunur ve 
sair memurinin emri intihab ve tayini Ticaret Nezaretine mu-
havveldir. Sandık memurlarının umumu tebaai Devleti aliyeden 
olmak şarttır. 

Madde 35 — Sandık müdürüne altı bin ve sandık eminine 
dört bin ve füruht memurile muhasebecisine ikişer bin beşer 
yüz ve müdür ve emin muavinlerine ikişer bin kuruş maaş 
tahsis olunmuştur. Diğer memurların maaşatı Ticaret Nezareti 
canibinden takdir ve tayin olunur. 

Madde 3 6 — Sandık memurininin hiç biri sandıktan akçe 
istikraz edemiyecekleri gibi «sandığa para vaz ve ikraz dahi 
edemezler. 

Madde 37 — Sandık muhammini tarafından merhunat 
üzerine takdir; edilecek fiatın tenzil ve tezyidine>s*ndık memur* 
lamım salâhiyeti yoktur şüphe ve tereddüd hasıl olur ise ehli 
hibre rnttrifetMe tahmin ettirilebilir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



529 

Madde 38 — Muhamminlerin memuriyeti tahlif ile icra 
olunur ve merhunat üzerine takdir edecekleri fiattan dolayı 
sandıkça bir gûna zarar ve ziyan terettüb edecek olur ise kendi
lerine tazmin ettirilir. 

Madde 39 — Sandığın umuru hesabiyesi sandık emininin 
mes'uliyeti tahtında olarak divanı muhasebatça kabul olunan 
usul ve kaideye tevfikan cereyan eder. 

Madde 40 — Sandık müdürile emini sandığın her sene 
maaş ve masarifi sairei zaruriyesini müş'ir senei atiye için bir 
muvazene tanzim ve sandık komisyonuna tasdiki ka f i muame
lesi icra olunmak üzere Ticaret Nezaretine itaya mecbur olduğu 
gibi sene içinde ve bütçe haricinde sandıkça fevkalâde masarifi 
zaruriye ve mübreme zuhur eder ise esbabı mucibesinin iraesile 
beraber komisyona bir lâyiha ve komisyonca sarfı lüzumu 
tasdik olunduğu halde Nezarete beyan eder Nezaret dahi şayanı 
kabul görürse sarfa mezuniyet verir. 

Madde 41 — Sandığın müdürile emini sandığın her üç 
ayda bir kere muvazenesini ve sene hitamında muvazenei 
umumiyesini iki nüsha tanzim ve zirini muavinlerile beraber 
tahtim ederek komisyona ita ederler komisyon tasdik ettikten 
sonra birini divanı muhasebata ve diğerini Ticaret Nezaretine 
ita ederler ve işbu muvazeneler ticaret nezaretince tasdik ve 
kabul olunduktan sonra gazetelerle neşir ve ilân kılınır ve 
sandığın muamelâtı umumiyesile ashabı müracaatın muamelâtı 
hususiyesi hesabatının keyfiyet ve kemmiyeti dahi başkaca 
ilân kılınır. 

Madde 42 — Sandığın temettüü ziyade olduğu senelerde 
müstahdemine ticaret nezaretinin tensib ve takdirile yüzde 
ona kadar ikramiye ita olunur. 

ALTINCI F A S I L 

Sandık komisyonu heyetinin sureti tertib ve vezaifi 

Madde 43 — Komisyon azası beş zattan mürekkeb olup 
biri azadan olmak üzere Şûrayı Devletten ve biri divanı muha
sebattan ve biri Maliye Nezareti ve ikiside Dersaadet ticaret 
odası azasından odaca bilintihab Ticaret Nezaretinin tasdikile 
tayin kılınır ticaret odasından gelecek azadan biri ikinci sene 
kura ile çıkarılıp yerine diğeri alınır ve kıdem itibarile her 
sene biri tebdil edilir şûrayı devletten tayin olunacak zat ko
misyona riyaset eyler. 

T. 1 C. 5 F . 34 
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Madde 44 — Komisyon ayda bir defa içtima edecektir ve 
ledelhace Ticaret Nezaretinin veya sandık müdürünün teklifi 
üzerine fevkalâde olarak içtima edebilir ve her içtimada azaya 
birer lira ikramiye verilir. 

Madde 45 — Komisyon umuru tahririye ve kuyudiyesini 
ifa ettirmek üzere Ticaret Nezaretinin inzimamı malûmatile bir 
kâtib istihdam eder ve bunun maaşı Nezaret tarafından tayin 
kılınır. 

Madde 46 — Sandık komisyonu kırkıncı ve kırk birinci 
maddede münderiç vezaiften başka atide muharrer vezaifle 
dahi mükelleftir. 

Evvelen Senede lâakal dört defa olarak müçtemian veya
hut beyinlerinde verilecek karar veçhile münferiden sandık me
murininden hiç birinin malûmatı olmaksızın defaten sandığın 
muamelâtını teftiş ve merhunatı muayene edecektir. 

Saniyen Her üç ay ve sene hesabatı bittetkik tasdik ey
lediği halde ilânını tensib eder ve bilhassa sandığın umum 
hesabatına ve muamelâtının nizamı dairesinde hüsnü cereyanına 
tekayyüd ve ihtimam edecektir. 

Salisen Sandıkta gördüğü her türlü nevakıs ve yolsuzluğu 
ve bunların ıslahile sandığın terakkisine dair iktiza eden esbab 
ve vesailin istihsali hakkındaki mütaleatını Ticaret Nezaretine 
beyan ve iş 'ar eyliyecektir. 

Rabian Sandık memurları tarafından ifa olunacak vezaifi 
müşterekede zuhur edebilecek ihtilâfatı bittetkik ba mazbata 
Ticaret Nezaretine beyan edecektir. 

Madde 47 — Komisyonun müracaat ve muhaberatı Ticare t 
Nezareti ile olur. 

Madde 48 — Ticaret Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

Madde 49 — Sandığın fi 16 ca sene 85 tarihinde tesis 
olunan nizamnamesi işbu nizamnamenin neşrinden itibaren 
münfesihtir ve sandığın muamelâtı dahiliyesi nizamnamei mah
sus ile tayin olunmuştur. 

Maddei muvakkate 

İşbu nizamnamenin mevkii icraya vaz'ı tarihinden itibaren 
mukaddema ikraz olunan mebaliğin müstakrizleri davetle kat ' ı 
hesab muamelâtı icra edilerek faizler işbu nizamnameye tevfi
kan yüzde sekize tenzil olunacaktır. 

irade tarihi: 5 muharrem 1304, 22 eylül 1302 
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Ht: 141 — Maliye Nezareti Celilesine merbut 
Hukuk Müşavirilc dava vekillerine 

dair talimat 

BABI EVVEL 

Beş fasla münkasimdir 

F A S L I E V V E L 

Teşkilâta dairdir 

Madde 1 — Hazinei Ceiile Hukuk Müşaviri ba iradei seniyei 
hazreti padişahı mansub olup doğrudan doğruya Maliye Neza
reti Celilesine merbut ve kâffei muamelâtınca nezarete karşı 
mes'uldür. 

Madde 2 — Hukuk müşavirinin refakatinde badelhüküm 
vukubulan tahsilattan aidatı mahsusa başkaca verilmek ve mün
hasıran Hazinei Celileye müteallik olan deavi muhakemat ve 
muamelâtile iştigal ederek hariçten dava kabul etmemek üzere 
dersaadet için muvazzaf dört dava vekili ile tenfizi ilâmat hu-
susatına bakmak için muvazzaf ve aidattı bir memur bulunacak 
ve vilâyatta ücreti mahsusa ile şahadetnameli dava vekilleri 
istihdam olunacdktır. 

Madde 3 — Müşavirin maiyetinde bir baş kâtib ve iki 
müsevvid ve dört mübeyyiz ile bir mukayyid ve bir muhasib 
ve dört hademe bulunacaktır. 

Madde 4 — Dersaadet dava vekilleri müşavir tarafından 
takdim olunacak takrir üzerine makamı nezaretten tayin edilir 
Ketebe ile hademenin sureti istihdamları kanunu mahsuslarına 
tabidir. 

Madde 5 — Vilâyatta istihdam olunacak dava vekillerinin 
intihab ve tayini ve azil ve tebdili hususatından müşavire ma
lûmat verilecek ve olbabta kendisinin bir gûna mütaleası ol
duğu halde beyan edebilecektir. 

Madde 6 — Birinci maddede gösterildiği veçhile müşavir 
nezarete karşı kâffei muamelâtından mes'ul olduğu gibi dava 
vekilleri ile tenfizi ilâmat memuru ve ketebe ve hademe dahi 
vezaifi mürettebe ve muamelâtı cariyelerince müşavire karşı 
mes'uldür. 
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Madde 7 — Müşavirin idaresinde beş nevi defter buluna
caktır. Bunun birincisi evrak defteri olup mehakime müracaat 
olunan kâffei deaviye müteallik evrak ile sair havale olunan 
veya vürud eden evrak sırasile ve müteselsil numara tahtında 
olmak üzere hulâsatan bu deftere kayid edilir. İkincisi Dersaa
det mehakimile mecalisi idareden verilen kâffei ilâmatın aynen 
kayid ve tesciline mahsus ve üç kıt 'adan ibaret olup bunlardan 
birine bidayeten ve diğerine istinafen ve üçüncüsüne dahi tem-
yizen verilen ilâmat kayid ile başkâtib tarafından bilmukabele 
aslına mutabakatı zirine şerh ve imza olunduktan sonra mü
şavir tarafından dahi tasdik ve imza olunur. Üçüncüsü zimmet 
defteri olup buna dahi gerek devaire ve gerek dava vekillerine 
verilecek evrak hulâsatan kayid ile ahz olunduğunu müş'ir 
imza ettirilir. Dördüncüsü iki kıt'adan ibaret olmak üzere he
sap defteri olup bunun birisi nakid makamında mehakime ve
rilen senedatı mahsusaya ve ikincisi ücreti mübaşiriye ve pul 
parası gibi nakden sarfolunan mebaliğe mahsustur. Beşincisi 
müşavir tarafından dava vekillerile muhtacı müzakere görülen 
hususat hakkında cereyan eden müzakerat üzerine ekseriyet 
veya ittifak ile hasıl olacak neticei rey ve mütaleanın ziri imza 
edilmek üzere kayid ve terkimine mahsustur. İşbu defterlerin 
cümlesi tertib olunacak şekilde matbu olacağı gibi sahifelerine 
sıra numarası terkim ve balâsile nihayeti kaç sahifeden ibaret 
olduğu başkâtib ile müşavir tarafından tasdik ve tahtim olu
nacaktır. 

Madde 8 — Defterlerin tanzimile muamelâtı kaydiyesinden 
başkâtib ile müşavir mes'ul olduğu gibi evrak ve senedatın 
muhafazasından dahi müşavire karşı derece derece ketebei 
mevcude ile beraber başkâtib mes'uldür. 

Madde 9 — Müşavirlik marifetile makamı celili nezaretten 
yazılacak muharrerat ve tezakirin müsveddatı matbu vara
kalara yazılacağı cihetle bunlar altı ayda bir kere muharrerat 
için başka ve tezakir için başka olmak üzere sırasile ve tarih 
itibarile teclid ettirileceği gibi müşavirlik tarafından yazılan 
müzekkere ve derkenar ile muharreratın ve mehakime verilen 
istida ve lâyiha ile ihtar hacizname gibi kâffei müstediyatın müs
veddatı dahi altı ayda bir kere başka başka teclid ettirilecektir. 
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Madde 10 — Her vilâyette birinci maddede gösterilen def
terlerden numunelerine mutabık olmak üzere yalnız ilâmatın 
tesciline ve mehakimde rüyeti lâzımgelen her nevi deavinin 
ve mehakime verilen harç ve rüsum ile ücreti vekâletin kay-
dine mahsus üç nevi defter tutulmak lâzımgeleceği gibi gerek 
ilâmatın yolile kayid ettirilerek muamelei tasdikiyesinin icra 
kılınması ve gerek diğer defterlerin sureti muntazamada tutul
ması vilâyat defterdarlarına aid olacak v e her altı ayda bir kere 
harç ve rüsum ile ücreti vekâletin müfredatını natık defteri 
mahsusundan bir icmal tanzim ve tasdik olunarak müşavir tara
fından umumu hakkında istatistik yapılmak üzere makamı celili 
nezarete takdim kılınacaktır. 

F A S L I SANI 

Müşavirin vezaifine dairdir 

Madde İ l — Hukuk müşavirinin vazifesi evvelâ maliye 
hazinei celilesile devairi saire veya eşhas beyninde tanzim ve 
teati olunacak kâffei ukud ve mukavelâtın müsveddesini rüyetle 
mukavelâtı mezkûreyi hukuku hazineyi temin eder şerait ve 
ahkâmı kanuniyeye tevfik eylemek ve saniyen gerek makamı 
nezaretten ve gerek şuabatı Hazineden tahriren vukubulacak 
sualler üzerine beyanı mütalea etmek ve salisen Hazinei celi-
leye müteallik olup mehakime müracaat lâzımgelen hususat 
hakkında dava vekilleri marifetile aid olduğu mehakimde ika-
mei dava ve Hazine aleyhinde ikame olunacak deavi hakkında 
müdafaatı lâzımeyi icra ile taharriyat v e takibatı kanuniyede 
bulunmak ve rabian mehakimden sadır olan ilâmatın kanunu 
mahsusuna tevfikan tenfizi ahkâmile hukuku Hazinenin tesrii 
tahsilatını istilzam eden her nevi tedabire müracaat ve teşeb
büs eylemek gibi hususattan ibarettir. 

Madde 12 — Müşavir eşhas aleyhinde ikame olunacak 
veya Hazine aleyhinde eşhas tarafından ikame edilecek deaviyi 
dava vekillerinden münasibine havale ve tevdi ederek icab 
eden vekâletnameyi müşavirliğe mahsus .mührü resmî ve ne
zareti celileden mührü zatî ile mahrum olduğu halde vekile 
ita eyler ve deavii mütehaddise hakkında vakit ve zamanile 
ve vekil marifetile istinaf ve temyiz gibi her nevi tedabiri ka-
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nuniyeye müracaat etmekle beraber vekillerin mehakimde ah
kâmı kanuniyeye mutabık ve menafii Hazineye muvafık surette 
temhidi dava ve müdafaa etmelerine dikkat ve nezaret ve hi
lafı kanun gördüğü ahvali men'e mübaderet eder. 

Madde 13 — İstinaf ve temyiz ve haciz için Hazinei cehle 
namına mehakime itası lâzımgelen kefaletname dava vekili ta
rafından tanzim ve müşavir tarafından tasdik olunduktan sonra 
kalemce icabı badelicra hemen Masarifatı Umumiye Müdiriyeti 
tarafından tahtim ve iade kılınacaktır. 

Madde 14 — Hukuk müşaviri kendisine havale olunan hu-
susattan muhtacı istişare gördüğü şeyler için müzakere etmek 
üzere dava vekilleri ile tenfizi ilâmat memurunu celb ve davet 
ve heyeti mezkûreye riyaset eder. Müzakeratı vakıada tesavii 
ara vukuunda müşavirin bulunduğu taraf ekseriyet kazanmış 
addolunur. 

Madde 15 — Müşavir bir davanın teshili rüyeti ve medyu
nun tahkiki kudret ve yesarı zımnında hafi ve celi icrayi tah
kikat etmekle beraber icabı halinde protesto, ve haciz gibi mu
amelâtı kanuniyeyi mes'uliyeti tahtında olmak üzere doğrudan 
doğruya icraya ve Hazinei celile aklâm ve şuabatından resen 
ve resmen ve devair ve vilâyattan nezaret vasıtasile her nevi 
malûmat istihsaline mezundur. 

Madde 16 — Müşavir dava vekillerile tenfizi ilâmat memu
rundan ve ketebei müstahdeme ile hademeden vazifesini ifada 
bittecrübe aciz ve kusuru veya tekâsül ve tesamühü tahakkuk 
edenlere derecesine göre tenbihat ve ihtaratı lâzıme icra veya 
bir maaşını ve aidattan maaşına müsavi miktarını neza-
rrtin rey ve malûmatı tahtında katetmekle beraber bütün bütün 
aczi zahir veva kusuru mütekerrir olanların azlile yerine in
tihab edeceği zatın tayini hususunu makamı nezarete arz ve 
inba edecek ve bunlardan kendilerine verilen evrak ve sene
datı ketim ve ihfa veyahut mazmunundan hasma malûmat ita 
etmek gibi kasden hukuku Hazineye muzır ve hasma nafi ha
rekette bulunan olur ise kavanini mevzuaya tevfikan hak
kında ikamei dava edileceği misillû hareketi mezkûreden Hazi
neye bir gûna zarar terettüb etmiş ise başkaca tazmin ettirile
cektir ve müşavir maiyeti memurlarının o misillû ahval ve hare-
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kâtını vaktıle tahkik ve zahire ıhracetmek için lazımgelen te-
kayyudat ve mesaide kusur ve ığmaz ve hukuk ve menafıı Ha
zineyi muhil muamelâta iştirak ettiği takdirde anın hakkında 
dahi aynı muamele icra kılınacaktır 

Madde 17 — Tamamen veya kısmen Hazine aleyhinde sa
dır olan ilâmat ahkamı derecatı mehakımden geçırıleıek iktisabı 
kat ' ıyet edıncıye kadar takibi dava edilmek mecburidir 

Madde 18 — Müşavirin bir davaya müteallik olup temhıdı 
dava ve müdafaaya medarı ısbat olur kaffeı kayid ve evrak ve 
senedatı müteallik olduğu daire ve kalemden celb ve ahza sa
lâhiyeti olduğu gibi devairi Hazine memurlarıle aklam zabıtanı 
o makule kuyud ve evrakı gunu gunune bıttaharrı bulup veı meğe 
ve bunlardan derhal bulunması mumkun olmıyanlar ıçm bir 
müddet tayınıle o müddet içinde istihzar ve ita etmeğe mecbur 
bulunacaktır ve her ıkı surette evrakı matlûbenın itasında 
teahhurat vukubulduğu takdirde müşavir tarafından makamı ne
zarete müracaatla arzı şikayet olunacaktır 

Madde 1 9 — Mehakim ılc devairi ıcraıyeden ve mukave-
lat muharrirlerinden resmen canibi Hazineye tebliği lazımgelen 
ıhzarname ve ilam ve protesto ve hacızname gibi evrakı resmi
ye usulü veçhile doğrudan doğruya müşavir tarafından ahız ve 
kabul olunacak ve canibi Hazineden resen ve cevaben tanzim 
ve tebliğ edilecek evrak dahi müşavir tarafından tanzim ve 
tahtım ile icab edenlere tebliğ ettirilecektir 

Madde 20 — Bir ilâmın hukmu kesbı kat 'ıyet eyledikte 
tarihinin tasrıhıle derhal dairei aıdesıne malûmat vermeğe ve 
tahsilata mübaşeret olundukta dahi tahsilatın her defasında 
tahriren dairesine ihbarı keyfiyetle beraber tediye olunacak 
mebalığı doğruca Hazinei celıleye teslim ettirmeğe hukuk müşa
viri mecbur olduğu gibi devairi Hazine memurları dahi mebalığı 
mahkûme bakiyesinin teahhuru istihsalinde veya müddeti tekasıtın 
hulûlıle tahsilat vukubulmadığı takdirde hukuk müşavirine icrayı 
ıhtarata ve derdesti rüyet olan deavi üzerine kendisinden ahzi 
malûmata mecbur ve mezun bulunacak ve fakaı muhakemat 
ve umuru icraıyeye dair hususat hakkında şuabatı Hazine 
canibinden müdahale olunmıyacaktır 
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Madde 21 — Derdesti rüyet olan deavi ile tenfizi ilâmata 
müteallik hususatın müfredat ve cüz'iyatı hakkında istilâm ve 
istizaha mahsus olmak üzere rüesayı mehakim ve icra memur-
larile muhabereye müşavir mezundur. 

Madde 22 — Elyevm rüyet olunmakta olan deaviye müte
allik evrak ile mevkii icraya vaz'ı lâzımgelen ilâmat müşavirliğe 
devir ve teslim olunacak 've bu yolda Hazineye vürud edecek 
evrakın kâffesi müşavirliğe havale olunacağı gibi kavanini 
Adliyeye müteallik şuabatı Hazineye havale olunacak evi ak 
dahi muktezayı kanunisinin icrası zımnında müşavirliğe irsal 
ve tevdi kılınacaktır. 

F A S L I S A L İ S 

Dersaadette müstahdem dava vekilleri vazifelerine dairdir 

Madde 23 — Dava vekillerinden her birisi müşavir tara
fından kendisine tevdi ve havale olunan davanın muhtaç olduğu 
esbap ve delâili sübutiyeyi istihzar ile aid olduğu mahkemede 
hükmü kanuna muvafık surette tasvir ve tenviri dava etmek 
vazifesile mükellef olduğu gibi davanın müsareaten rüyeti 
zımnında takibatı kanuniye icrasına mecbur ve kendisinin 
tekâsül ve ihmalile deavinin mehakimde vukubulacak teahhuratın-
dan mes'uldür. 

Madde 24 — Her dava vekili lüzum gördüğü evrakı mü
şavirin inzimamı rey ve malûmatı ve onun marifeti ile ve on 
sekizinci maddede muharrer usul ve kaide veçhile müteallik 
olduğu daireden taleb ve istihsal etmek üzere devaire bizzat 
müracaat eder ve mehakimde her bir dava hakkında cereyan 
eden muhakemeden müşavire vaktile itayı malûmat ile alacağı 
reye tevfiki muamele eyler. 

Madde 25 — Dava vekili bir gûna mazereti meşruaya 
müstenid olmaksızın hiç bir muhakemenin tehirine ve Hazine 
aleyhine hükmü gıyabî lûhukuna sebebiyet vermekten içtinab 
etmeğe ve bundan Hazineye terettüb eden zarar ve ziyanı ve 
hükmü gıyabidten v dolayı Hazineye tahmili iktiza eyliyen 
masarifi muhakemeyi tazmin eylemeğe mecbur olduğu gibi 
müddeti kanuniyenin mürur etmesinden naşi Hazine aleyhine 
İfihik olacak hükmün neticesinden tevellüd edecek zarar ve 
ziyan dahi vekile tazmin ettirilecektir. 
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Madde 26 — Her dava vekili kendisine havale olunan 
davaya dair arzuhal ve lâyiha ve protesto ve hacızname gibi 
kâffei evrakın musveddatını tanzim ve müşavire ita edecek ve 
o makule musveddat müşavir tarafından bıttashıh yazılması 
işaret olunduktan sonra tebyiz olunarak müsveddesi kalemde 
hıfzedılecektır 

Madde 27 — Tenfizi ilâmat memuru elyevm devaın ıcraıyede 
bulunan ve müşavir tarafından tevdi olunan ilâmat ahkâmının 
kavanını ıcraıyeye tevfikan icrasını ve medyunun emvali men
kule ve gayrı menkulesını taharri ve tahkik ile ber mucibi 
nizam hacız ve furuhtunu taleb ve istida edecek ve tahsil olu
nan nukud ve emvali mahkeme icra memuru marıfetıle canibi 
Hazineye teslim ettirecek ve tahsilatı vakıayı zahrı ilama kayid 
ettirmekle beraber müşavire tahriren malûmat verecektir 

Madde 28 — Tenfizi ılamat memuıu devaın ıcraıyede 
ılamatın ıcraatınca bir gûna müşkülât ve teahhurat vukubulduğu 
halde esbabıle beraber müşavire bildirecektir 

Madde 29 — Bir ilamın icrası zımnında resmen ve kaıde-
ten devaın ıcraıyeye müracaat olunduktan sonra vcvahut kab-
lelhukum esnayı muhakemede medyun tarafından vukubulacak 
tediyat müşavirin marifet ve malûmatı ile doğrudan doğruya 
Hazineye teslim ettirilecektir 

FASLI RABİ 

Vilâyat dava vekilleri vazifelerine dairdi/ 

Madde 30 — Vılâyatta istihdam olunacak dava vekillerinin 
tercumeı hal varakalarıle şehadetnamelerı müşavir tarafından 
tetkik ve muayene olunur ve bunlara icabına gore mahallî 
bidayet ve istinaf mahkemelerince ve meclisi idarece icrayı mu-
hakemata tevkil olunduğunu natık makamı vilâyetten umumî 
veya her dava için hususî vekâletname ita kılınır 

Madde 31 — Vılâyatta müstahdem dava vekilleri vılâyatta 
Vah ve Defterdarlara ve elvıyede Mutasarrıf ve Muhasebecilere 
merbut ve anlara karşı mes'uldür Fafak mehakımde tesadüf 
olunan müşkülâttan ve ahkâmı kanunıyeye ve tenfizi ılâmata 
müteallik mesaılden dolayı ındelıcab defterdarlar vesateble 
müşavire bılmüracaa rey ve izahat istihsal edebilecektir. 
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Madde 32 — Vılâyatta müstahdam dava vekilleri yalnız 
bidayeten ve istinafen vekâlet edip temyizi lâzımgelen ilâmat 
hakkında mahallince evrakı temyiziyeyi tanzim ve doğrudan 
doğruya veya bidayet mahkemesi riyaseti vasıtasile mahkemei 
istinaf riyasetine takdim ile kayid ettirmek ve Hazine aleyhinde 
eşhas tarafından ikame olunup mahallinde şeraiti icra kılman 
temyiz davası için iktiza eden cevab lâyihasını müddeti zarfın
da tanzim ve takdim ve resen ve cevaben tanzim olunacak 
evrakı temyiziye ile temyiz olunan ilâmın bir suretini defter
darlık vasıtasile ve ilk posta ile müşavirliğe veya makamı ne
zarete irsal eylemek vazifesile mükelleftir. 

Madde 33 — Üçüncü fasılda Dersaadet dava vekillerinin 
ifayı vazifede ve takibi muhakematta kusur ve tesamühleri 
vukuunda aidatı mukarrerelerinin kat'ı ve azil ve tebdili ve 
tahtı mes'uliyete ahzi ve hukuku Hazineye muzır hareketlerinden 
haklarında dava ikamesile zararı Hazinenin tazmini için on 
altıncı ve yirmi üçüncü ve yirmi beşinci maddelerde münderiç 
ahkâm tamamıle taşra dava vekilleri hakkında dahi cari olduğu 
gibi maddei sabıkada gösterilen evrak suretleri vaktile gön
derilmediği takdirde harcı nizamisi bilifa evrakı mezkûrenin 
suretleri mahkemei temyizden alınarak icabı icra olunduktan 
sonra verilecek harç dava vekillerinden tazmin ettirilecektir. 

F A S L I HAMİŞ 

Vezaifi ket ebe 

Madde 34 — Baş kâtib müsevvıd tarafından tanzim olunan 
müsveddatı evrakı esasiye ile tatbik ve müşavir tarafından 
verilmiş olan reye muvafık olup olmadığını tetkik ile ketebe-
nin muamelât ve harekâtına nezaret ve evrakın vakit ve zemanile 
yazılmasına ve muamelâtı kaydiyenin yolunda cereyan etmesine 
itina ve dikkat eder ve işbu talimatın baş kitabece tevdi ve 
teffiz eylediği sair hususatı dahi yolile rüyet eyler. 

Madde 35 — müsevvidin vazifesi kendisine verilen evrakın 
hulâsasile tarif olunan reye muvafık surette müsvedde kaleme 
alarak lieclittashih baş kâtibe ita etmekten ve mübeyyizin 
vazifesi dahi müsveddatı tebyiz eylemekten ibarettir. Gerek 
tesvid ve gerek tebyiz hususu günü gününe icra kılınmak ve 
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işin ne kadar cesameti olsabile emri tesvid ve tebyiz nihayet 
üç günden ziyade teahhur etmemek lâzım gelip aksi halinde baş 
kâtibin ihtarı üzerine müşavir tarafından tevbih ve tekdir 
edilecek ve bu yolda teahhurattan dolayı icabına göre maaşı kat 
ve yine vuku bulur ise müşavir tarafından tebdil olunarak 
yerine aharı tayin ile tasdiki memuriyeti ba takrir makamı 
nezarete arzolunacaktır. 

Madde 36 — Mukayyid vürud eden kâffei evrakı müşavir 
tarafından görüldükten ve kayid edilmesi işaret edildikten 
sonra sırasile evrak deft nne kayid ve evrakın her birisine 
sıra numarası vazedeceği gibi bir madde hakkında ne mua
mele cereyan eder ise muamelât hanesine işaret ve terkim 
edecek ve ketebe ile dava vekillerine ve devairi saireye ita 
ve irsal olunacak evrakı dahi zimmet defterine kayid ile zirini 
imza veya tahtim ettirecektir. 

Madde 37 — Muhasibin vazifesi gerek harç koçanlarını ve 
gerek masarifi muhakeme için alman mebaliği başka başka 
defteri mahsuslarına kayid ile bunların muamelâtı hesabiyesini 
rüyet ve tetkik etmek ve altı ayda bir kere icmal defteri 
tanzim ile beraber sair havale olunan muhasebatı dahi tetkik 
eylemekten ibarettir. 

Madde 38 — Baş kâtib ile ketebei saire vazifelerini ifade 
kusur ve tekâsülleri vukuunda haklarında otuz beşinci maddede 
gösterilen muamele icra kılınacağı gibi dava vekillerinin mes ' -
uliyetini tayin eden on altıncı maddenin ikinci fıkrası hükmü 
bunlar hakkında dahi caridir. 

Madde 39 — Hademenin vazifesi gerek müşavir ve gerek 
dava vekillerile tenfizi ilâmat memuru tarafından ve baş kâtib 
canibinden verilecek evrakı lazımgelen mahallere isal etmek 
ve mehakinV-ve devairden icrayı tahkikat etmek üzere kendile
rine verilen emir dairesinde hareket eylemektir bunların vazi-
felerince kusurlarından dolayı otuz beşinci maddede gösterilen 
mücazat müşavir tarafından icra olunarak mütenebbih olmadık
ları takdirde müdürlerine müracaatla tepdil edilir ve kendilerine 
tevdi olunan evrakı izaa ettikleri halde tahtı muhakemeye 
alınarak Hazineye, terettüb eden zarar başkaca istihsal kılınır. 
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KAKI SANI 

F A S L I E V V E L 

Masarifat 

Madde 40 — Dersaadet mehakim ine Hazinei celile tarafın
dan itası lâzımgelen masarifi muhakeme için beş nevi matbu 
pul tertib olunmuştur. Bunun birincisi beyaz renkte beş ve 
ikincisi sarı renkte on ve üçüncüsü penbe renkte yirmi ve dör
düncüsü mavi renkte elli ve beşincisi mor renkte beşyüz kuruş
luktur. 

Madde 41 — Balâda envai gösterilen pulların cümlesi ko
çanlı olup her bir koçan yüz adetten ibaret olacak ve işbu 
koçanlardan lüzumu kadarı masarifatı umumiye müdürü ile 
müşavir tarafından müştereken tahtim olunduktan sonra müdü
riyeti mezkûre kalemince kaydolunarak başkâtib ile beraber 
verilecek zimmet senedi mukabilinde müşavire teslim ve müşa
vir tarafından dahi icabı miktarı sened makbuz mukabilinde 
dava vekillerine tevzi ve taksim edilecektir. 

Madde 42 — Her dava vekili üç ayda bir kere mehakime ita 
eylediği pulların miktar ve envaile hangi dava için verildiğini 
mübeyyin birer kıt 'a defter tanzim ve mehakimden verilen harç 
koçanlarını rapt ile müşavire ita eder. İşbu defterler muhasib 
tarafından bittetkik ziri tahtim olunduktan ve müşavir tarafın
dan dahi tasdik edildikten sonra bir kıt 'a hulâsa yapılarak 
zikroiunan defterler ile beraber masarifat muhasebesince mua
melei lâzımesi icra kılınmak üzere batakrir nezarete takdim 
edilir. 

Madde 43 — Mehakimden istihsal olunacak ilâmat ile me
hakime ita olunacak müstediyat ve levayih ve sair evrak damga 
resmine tâbi olduğu gibi ücreti mübaşiriye misillû masarifi 
muhakemenin nakden itası tabii olduğundan bunlar için 
toptan müşavir tarafından taleb vuku buldukça icab eden 
akçe zimmet kaydile müşavire ita olunur ve müşavir tarafından 
dahi makbuz senedi mukabilinde lüzumuna göre ces te ceste 
dava vekillerine ita ve tevzi kılınır. 

Madde 44 — Her dava vekili masarifi vakıanın üç mahta 
bir kere müfredatını havi birer kıt 'a defter tanzim etmeğe mec-

TBMM KÜTÜPHANESİ



541 

bur olduğu gibi müşavir dahi cümlesinden bir kıt 'a hulâsa def
teri tanzim ve mekbuz senedatı olduğu halde onları dahi rapt-
eyliyerek keyfiyeti sarfını bittasdik muamelei mahsubiyesi icra 
olunmak üzere makamı nezarete takdim ve ita eder. Kırk 
ikinci maddede gösterilen pullara mahsus hulâsa ile sarfiyatı 
nakdiye hakkındaki hulâsa defterleri üzerine masarifat idarei 
umumiyesince müşavirin zimmeti kapatılarak usulü veçhile ol 
babta ilmühaber verilecektir. 

F A S L I SANI 

Dersaadet dava vekilleri aidatına aiddir. 

Madde 45 — Hazinei celilenin Dersaadette hükmettiri
len matlûbatından olarak gerek sulhan ve gerek mevkii icraca 
vuku bulacak tahsilatın yüzde dördü dava vekiline ve ikisi 
tenfizi ilâmat memuruna aid olacaktır. 

Madde 46 — Kâffei masarifi muhakeme ile ücreti vekâlet 
mahkûmun alt-yhe aid olduğundan her bir davada ne kadar masarifi 
muhakeme vuku bulmuş ise Dava Vekilleri Nizamnamesinin yirmi 
birinci maddesi hükmünce aid olduğu bidavet mahkemesine mü
racaatla mecmuu hükmettirilerek başkaca mahkûmunaleyhten bit-
tahsil canibi hazineye teslim edilecek ve maddei sabıkada tayin 
olunan aidat olvakit bundan tefrik ve ita olunacak ve mebaliği 
mahkûme ile beraber masarifi muhakeme ve ücreti vekâlet 
ahiz ve istifa edilmedikçe doğrudan doğruya Hazineden aidat 
verilmiyecektir. Şu kadar varki tahtı hükme aldırılan akçenin 
bir kısmı tahsil olunduktan sonra kısmı bakisinin mahalli istih
sali bulunamadığı ve masarifi muhakemenin tahsil olunan me-
baliğa aid miktarını tediye edemiyecek surette mahkûmunaley-
hin kudretsizliği usulen sabit olduğu takdirde yalnız mebaliği 
mustahsıla nisbetinde lâzımgelen aidatın Hazineden itası caiz 
olacak ve vilâyat dava vekillerinin faslı saliste Hazine lehinde 
hasıl olacak hükümler için gösterilen aidat ve ücuratınm sureti 
itası dahi işbu madde hükmüne tevfik olunacaktır. 

Madde 47 — Hazine aleyhinde eşhas tarafından ikame 
olunan matlûbat davalanndan dolayı Hazineden akçe itasına ve 
Hazine tarafından eşh»s aleyhinde ikame olunan matlûbat hak
kında men'i muarazaya hükmolunduğu surette Dersaadette 
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müstahdem olan vekiller ile tenfizi ilâmat memuruna aidat na-
mile bir şey verilmiyeceği gibi emvali menkule ve g^yri men-
kuleye müteallik tahaddüs eden deaviye dair olup bir meblâğı 
muayyen hakkında hükmü şamil olmıyan ilâmat için dahi ücret 
verilmiyecek ve fakat Hazine aleyhinde ikamei dava edenler 
haksız çıkar ise aidatı mukarrere nisbetinde kendilerinden 
ücreti vekâlet ahiz ve istihsalinde dava vekillerine ita kılına
caktır. 

Madde 48 — Muhakematın her derecesinde başka başka 
vekil bulunduğu surette aidatı mukarrere vilâyat vekilleri hak
kında ittihaz olunan kaideye tevfikan taksim olunacak ve bir 
davada müteaddid vekiller müştereken icrayı vekâlet ettikleri 
takdirde aidat mütesaviyen tevzi edilecektir. 

Madde 49 — Dersaadet dava vekilleri ile tenfizi ilâmat 
memuru aidatından yüzde onu müşavire verilecektir. 

F A S L I S A Ü S 

Vilâyat dava vekillerine verilecek ücrete dairdir 

Madde 50 — Vilâyatta Hazinei celile deavi muhakema-
tında müstahdem vekiller muvazzaf olmadıklarından canibi 
Hazineden ikame olunan matlûbat davaları üzerine hükmedilen 
ve bittahsil mal sandıklarına teslim kılınan mebaliğin maddei 
atiyede gösterildiği veçhile nihayet yüzde yedisi nisbetinde ve 
masarifi muhakeme ile ücreti vekâletin mahkûmunaleyhten hini 
istihsalinde ücreti vekâlet verilecek ve kâffei masarifi muha
keme Hükümeti mahalliye mal sandığından tesviye ve ita kılı
nacaktır. 

Madde 51 — Hazineye aid olmak üzere miktarı muayyen 
meblâğı şamil hükmü iptidaî mahkûmunaleyh tarafından kabul 
ve icra olunduğu surette vekile yüzde beş ve mahkûmunaleyh 
tarafından istinafı dava olunup ve bu hükmü istinafî dahi Ha
zinenin lehinde olup mahkûmunaleyh tarafından temyizi dava 
olunmaksızın hükmü ilâm birriza icra edilir ise olhalde mebaliği 
mahkûmenin muhakemei iptidaiyesi için vekile yalnız yüzde 
üç ve muhakemei istinafiyesi için kezalik yüzde üç aidat kırk 
altıncı maddede muharrer usul ve kaide veçhile verilecek ve 
mahkûmunaleyh tarafından temyizi dava olunduğu takdirde tem-
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yizi Dersaadet dava vekilleri vasıtasile icra olunacağı cihetle 
berveçhi muharrer bidayet ve istinaf için mahallinde icrayı 
vekâlet edrn vekile verilecek yüzde altıdan» başka olmak üzere 
muhakemei temyiziye için Dersaadet vekiline dahi yüzde bir 
ita olunacaktır. 

Madde 52 — Hazine matlûbatından münbais bir dava 
hakkında kabili istinaf ve tehiri istinafında mazarrat mütehakkık 
olan kararı karine için istinafa müracaat edilmek lâzımgelir 
veyahut tarafı hasımdan hükmü kafiden evvel istinafa müracaat 
edilir ise bidayette bulunan vekil istinaf mahkemesinde dahi icrayi 
vekâlete mecburdur ve bunun için bir gûna ücret verilmeyip fakat 
istinaf mahkemesi bidayet mahkemesinin bulunduğu beldeden 
başka bir mahalde ise harcırah kararnamesinin yirmi altıncı 
maddesine tevfikan saat hesabile masarifi seferiyesi verilir. 

Madde 53 — Hazine lehinde ve aleyhinde tahaddüs eden 
bir davanın bidayeten rüyeti esnada vekilin azil ve tebdili 
lâzımgelir veya vefatı vukubulur ise dava vekilleri nizamname
sinin ücret tarifesine tevfikan kaç defa muhakemeye gitmiş ise 
anın için mevzu olan ücret başkaca verilecektir. 

Madde 54 — Matlûbatı Hazineden dolayı meblâğı muayyen 
hakkında bir hükmü şamil olarak bidayeten verilen ilâm mah-
kûmunaleyh tarafından istinaf olunur ve muhakemei istinafiye 
bidayette bulunan veya ahiren başkaca tevkil olunan vekil 
marifetile icra kılınıpta hükmü istinafî aleyhinde temyiz davası 
vuku bulmaksızın kabul ve icra kılınır ise bidayet için yüzde 
üç verileceği gibi istinafta bulunan vekile dahi yüzde üç verile
cek ve istinafta hükmü iptidaî tadil olunur ise verilecek aidat 
istinaf hükmüne tâbi olacaktır ve hükmü iptidaî fesih ile yine 
bidayete iade kılındığı ve bidayet mahkemesince betekrar lâhik 
olan hüküm bilkabul icra olunduğu surette bidayet için yüzde 
dörd ve evvelki muhakemei istinafiye için yüzde iki ücreti ve
kâlet ita kılınacak ve eğer yine istinaf vukubulur ise berveçhi 
muharrer bidayet ve istinaf için yüzde üçer kuruş tediye edi
lecektir, îşbu maddede münderiç olan vekâlet ücretlerinin dahi 
sureti itası kırk altıncı maddeye tevfik olunacaktır. 

Madde 55 — Hazine canibinden muayyen meblâğı şamil 
ikame olunan her dava hakkında bidayet ve istinaf mahkeme-
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lerinde her kaç defa hüküm ve ilâm sadır olur ise olsun bi
dayet ve istinaf aidatı maddei sabıkada tayin olunan miktar
dan ibaret olup bundan fazla ücret itası caiz değildir. 

Madde 56 — Derecei ulâ ve saniye mahkemelerinde bir 
dava derdesti rüyet iken kararı kaf iden maada lâhik ola
cak her nevi kararlardan dolayı hasım tarafından temyiz dava
sına teşebbüs olunduğu surette müşavir tarafından tayin olu
nacak vekil vasıtasile cereyan edecek temyiz muhakemesi için 
masarifi muhakemeden maada ücret namile bir şey verilmiye-
cektir. 

Madde 57 — Mahkemei temyizce matlûbu Hazine hakkında 
meblâğı muayyen hükmünü şamil olan ilâm tasdik olunduğu 
takdirde elli birinci madde hükmünce muhakemei temyiziyede 
bulunan vekile yüzde bir aidat verileceğinden mebaliği mahkû-
me ile beraber masarifi muhakeme ve ücreti vekâletin hini tah
silinde vekilin hissesi bittefrik defterdarlık canibinden vekile 
lieclilıta müşavire gönderilecektir. 

Madde 58 — Mahkemei temyizde temyiz olunan ilâm nakız 
olunupta aid olduğu mahkemede betekrar cereyan edecek mu
hakeme üzerine hükmü sabıkta ısrar veya tadil ve tashih edi
lir ve bu hüküm temyizen tasdik kılınır veya hükmü ahir tem
yiz olunmayıpta kabul ve icra olunur ise maddei sabıkada 
gösterilen yüzde bir ücret tamamile evvelce bulunan vekile 
verilecek ve alvren mahkemei temyizde başka vekil bulunduğu 
surette yüzde bir aidat münasafeten taksim edilecektir. 

Madde 59 — Hazine namına ikame olunan dava bir mu
ayyen meblâğı şamil olmayıpta emvali menkule ve gayri men
kulenin teslimini talebten ibaret olur ve teslimine hükmedilir 

ise hüküm olunan şeyin kıymetinden ücret olarak yüzde yedi 
aidat işbu faslın mevaddı sabıkasında gösterilen ahkâm ve ku-
yud tahtında olmak üzere dava vekillerine ita edilecek ve em
vali menkulenin kıymeti bulunduğu mahallin beledî meclisince ve 
emvali gayri menkulenin tahrir kuyuduna müracaatla takdir edil
dikten ve meclisi idarece kabul ve tasdik olunduktan sonra 
icabı icra kılınacaktır. 

Madde 60 — Hazine namına ikame olunan dava men'i 
muarazayave saire gibi miktarı gayri muayyen deaviden olupta 
hazine lehinde istihsali hüküm olunduğu takdirde masarifi mu-
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Hakemeden maada maslahatın ehemmiyet ve cesametine göre 
beş yüz kuruştan dört bin kuruşa kadar maktu ücreti vekâlet 
kırk altıncı maddeye tevfikan verilir ve miktarı ücret dahi dava 
derecei saniyede rüyet olunmuş ise anın ve derecei ulâda 
görülmüş ise bidayet mahkemesinin bulunduğu mahallin meclisi 
idaresi tarafından takdir ve tayin edilir. 

Madde 61 — Gerek miktarı muayyen mebaliğe dair olsun 
v e gerek olmasın eşhas tarafından Hükümet aleyhinde ikame 
olunacak davada Hazine haklı çıkıpta müddeinin davası reddo-
lunur ise maddei sabıka hükmünce muamele icra ve ücret ita 
kılınır ve Hazine aleyhinde hüküm lâhik olupta kesbi kat ' iyet 
ettikte beş yüz kuruştan iki bin kuruşa kadar sureti maktuada 
ücret verilir ve bunun miktarı dahi maddei sabıkada gösterilen 
usul dairesinde tayin edilir. 

Madde 62 — Masarifi muhakeme ile ücreti vekâletin mah-
kûmunaleyh olanlardan hini tahsilinde verilecek aidattan ve 
maktu ücreti vekâletten evvel be evvel mahsub ve tevkif olun
mak üzere nizamnamei mahsusuna tevfikan muhakeme günleri 
için dava vekillerine yevmiye ita kılınacaktır. 

Madde 6 3 — Daya vekillerine verilecek ücretlerin emri 
taksimince zuhur edecek ihtilâf işbu talimat dairesinde müşavir 
tarafından hal ve takdir edilecektir. 

Hatime 

Madde 6 4 — İşbu talimabn vuku bulacak tecrübe üzerine 
bilistizan tadil ve tashih ve ilâvesi mücazdır. 

irade tarihi: 10 muharrem 1304. 27 eglûl 1302 

Jft: 142 — Memurini Mülkiye Terakki ve Tekaad 
Kararnamesinin otuz beşine! ve kırkbtriııcf mad

deleri makamına kaim olmak üzere kaleme 
alınan mevaddı nizamiye 

12 cemasigelahır 1301, 28 mmrt 1300 

Madde 35 — Otuz dördüncü madde mucibince eytamı 
müstahakki maaş olanların zevcesÜe zah zevç olmıyan vakit 

T. t e s r.ss 
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ve cerideleri dahi birer yetim hükmündedir. Zevcenin taaddüdü 
halinde bir zevcenin hissesi zevcat beyninde mütesaviyen tak
sim olunacağı gibi valde ile bir cedde bulunur ise valdenin 
hissesine o cedde dahi seviyen müşareket eder biri minkableleb 
ve biri minkablel'üm iki cedde bulundukta bir ceddenin hissesi 
beyinlerinde taksim edilir. Ancak mafevkine n is betle derece» 
ulâda müteaddid ceddeler var iken ceddati âliyata taksimi 
mezkûrdan bir şey isabet eylemez. Müteveffanın eytamı olma
yıp ta yalnız zevcesi veya zatı zevç olmıyan valde ve ceddesi 
bulunur ise zikrolunan nısıf maaşın mecmuunu ve taaddüd-
lerinde dahi bu maddede muayyen kaidei iştirak ve intikale 
göre isabet edecek hisseyi ahzederler. Müteaddid zevce ve 
ceddelerden birinin vefatı Veya tezevvücü vukuunda taksimi 
mezkûrdan kendilerine isabet eden hissesi kat ile henüz zati 
zevç olmıyarak hayatta- kalan diğer zevce ve ceddenin kezalik 
vefat veya tezevvüc ile maaşı kat olunacak valdenin taksimi 
mezkûrdan isabet eden hisseleri dahi müteveffanın müstehakkı 
maaş olan ailei bakiyesinin maaşlarına zammolunur. Mutalla-
kalar ile sair akarib dahi maaşa nail olamazlar. 

Madde 41 — Tekaüde müstahak olan memurinin müsta
hakkı maaş olan müteallikatı istidalarını Dersaadette ise 
müteallik olduğu nezarete ve taşrada ise mahallî hükümeti 
vasıtasile valii vilâyete ita eder. tşbu istidaname üzerine 
Nüzzar ve Vulât taraflarından tahkikatı lâzıme bilicra müste-
dinin kanunun tayin eylediği hukuku haiz olduğu sabit 
olur ise istidaları evrakı müteferriası ve tahkikatın ilâvesi 
ile nezaret veya ^ vilâyet tarafından tekaüd sandığı nezaretine 
ba mazbata gönderilerek, işbu evrakı tahkikiyede taallûkatı 
mezkûre zükûr ve inas kaç neferden ibaret olduğu tafsilât» 
derç olunacaktır. 

Nr. 1 4 3 — Girid Vilâyetinin 301 senesi açığımı* 
kapatılması hakkında, iradei seniye 

Şûrayı DeVfet Tanzimat Dairesinin mazbatası 
9 şevval 13W,® temmuz' 1301 

Girid Meclisi Umumisi mukarreratını havi geçende varid 
olan on bir kıt 'a lâyiha- üzerine tanzimat. dairesinden takdim kı
lınan mazbatada arz olunduğu veçhile otuz bin liralık istikraz. 
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akdine dair bulunan lâyiha ile üç yüz bir senei maliyesine mahsus 
olan vilâyet bütçesinin tetkikatı berveçhi ati icra olunmuştur. 

Şöyle ki mezkûr bütçeden anlaşıldığına göre Giridin senei 
merkume varidatı altı milyon dört yüz altmış üç bm üçyüz iki 
ve masarifatı on üç milyon dokuz yüz altmış beş bin sekiz 
yüz yetmiş altı kuruşa baliğ olduğu halde şu ademi tevazünün 
tashihine medar olmak için tadilât fermanı âlisinin gösterdiği 
mesağa istinaden cezirenin doğrudan doğruya Hazinei Devlete 
aid olan emvali rüsumiyesi nısfı olmak üzere tahmin edilen b i r 
Buçuk milyon kuruşun ilâvesile yekûnu varidat yedi milyon 
dokuz yüz şu kadar bin kuruşa iblâğ olunmuş iken ındelmu* 
vazene yine altı milyon iki bin beş yüz yetmiş dört kuruş 
sırf açık zuhur ettiğinden ve bu sebeple memurin ve asakiri 
zaptiyenin muhassasatı vakit ve zamanile verilemiyeceğinden 
idareten çekilecek müzayakayı tadil için ya otuz bin liralık bi r 
istikraz akdi veyahut tahvilât ihracı zımnında idarei vilâyete 
mezuniyet verilmesi meclisi umumice kararlaştırılmış olup ancak 
bütçede görülen ademi tevazün devam ettikçe böyle istikraz 
akdile bu senelik def i zarurete bakılmasının fa idesi olamıyaca-
ğından kat'ı nazar velev senei atiye zeytin mahsulünün feyizli 
senesi olsa bile iratça şimdikine nisbeten husule gelecek fazla 
masarifatı hazırayı kapamakla beraber akdolunacak istikrazı 
ödemeğe kifayet edemiyerek yine < açık zuhur edeceği ve o 
halde sene#besene görülecek açıkların idareye vereceği iğtişaşı 
tadil için borç e tmeğe kalkışılacağı cihetle şu mesleğin neticesf 
idarei maliyei vilâyete gayet muzır olacağından'maslahatın izharı' 
hakayikı maksadile geçen seneler- bütçelerine nazar olundukta Gî* 
ridin teşkilâtı, hazırası zamanlarından-olan doksan yedi senesi 
yine feyizsiz senelerden, olduğu halde OlvakitBabıâliye gönderileri 
bütçede •sekiz.- milyon »yediyüz bin* kuruş masraf gösterilerek 
ve irad dahi bundan ^ az aşağı olarak 'o ©ihetle varidatı' rüsumi-
yeden kaüüılmiktar akçe ilâvesile idarei- maslahat kılınmış v e 
teşkilâtça tevsii «rıasarifata sebefe olacak" bir-şey yapılmamış 
olduğuı halde ondan, sonra yıldan yıla masrafm tezyidine kal
kışılıp, v e « 'adca «hiç bir' terakki vesaili araştırılmayıp geçen* 
üç yüz senesi leyiafctf senelerden olduğa' 3çin Varidat ön dör t 
milyona*, yaklaştığnia mukabil masarifat dahi on iki buç%tt 
milyondan ziyadeye iblâğ 'olunmuş. >vü bu- sene iSyizsiz sene-
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lcrden iken tasarruf iltizam edilmeyip berveçhi maruz ondört 
milyona yakın masraf gösterilerek istikraza yol açılması dahi 
sarfta tasarruf iltizam olunmamasından ileri gelmiştir. 

Meclisi umuminin bir feyizli sene ile bir feyizsiz sene vari
datını toplayıpta ondan muvazene yapmak ve o cihetle varidatı 
vilâyetin haddi mutavassıtını bularak masrafı ona uydur
mak gibi tedbiri durendişane ihtiyarı yerine seneden seneye 
masrafı kabartmak ve iradın haline bakmamak yolunu tutması 
bir taraftan Devlete aid fazlai varidat bırakmamak ve bir taraf
tan da emvali rüsumiyeye müdahaleye sebeb göstermekle 
ileride vilâyetin hukuku maliyesini başka renge dökmek mel-
huzatından hali olmadığından asıl bu tariki namüstakimin 
önünü kesmek lüzumu üzerine bütçenin masraf hanesine 
bakıldıkta senei sabıka masrafına cem'an bir milyon altı 
yüz bu kadar bir kuruş zammoiunduğu ve bazı lüzumu 
kalmıyan cihetlerden iki yüz yetmiş dört bin kuruş rad
desinde tasarruf edildiği ve noksanı mezkûrun fazlai ma
ruza ile muvazenesinde bir milyondan ziyade masrafa zam' 
vukubulduğu tebeyyün ederek bunun müfredatı tetkik olun
makta iken kurayı mevkufe aşarına mukabil evkafı islâmiyeye 
itası mukarrer olan yüzelli bin kuruştan maada masarifatı 
umuru mezhebiye namile yetmiş beş bin ve hınstiyanlann 
umuru mezhebiyeleri masarifatı için yüzelli bin kuruş ki cem'an 
ikiyüz yirmi beş bin kuruş ilâve edildiği görülüp vakıa meclisi 
âlii vükelâ kararüe geçen sene şerefsadır olan iradei seniye 
iktizasınca kurayı mevkufe aşarmın vilâyet malsandığına aid 
tutulması mukabilinde evkafı islâmiye idaresine bin beşyüz lira 
bedeli maktu itası mukarrer isede bundan başka masarifi mez
hebiye namı ile cemaatı islâmiyeye akçe verilmesi için hiç bir 
k a r a r sebk etmediği gibi hırstiyan cemaatinin dahi o nam ile 
iıisse alması hakkında bir. müşaadef resmiye vukubultnamış 
iken salifüzzikir bin beşyüz lira bedeli maktu kararının cemaatı 
islâmiyeye yetmiş beşbin kuruş daha itasUe tagayyüründen 
murad ötedenberi ancemaatin tesviye olunan hırstiyan masarifi 
mezbebiyesini bütçeye yükletmek ve bu tarik ile mebhusuanh 
olan kurayı mevkufe a ş a n mes'elesinin iptidayı zuhurunda a ş a n 
merkume bedelinin islâm ve bmsüyan cemaatleri beyninde tak
simi için hınsnyanlar canibinden dermeyan olunupta babıâlice 
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reddedilen teklifi yürütmek maddesi olduğu ve e sas mes 'e lece 
bairadei seniye müttehaz olan karar makamı vilâyetin malûmu 
bulunduğu halde meclisi umuminin bu yolda verdiği reyin tarafı 
vilâyetten tadil ve ıslahına bakılmaması ve babıâliye gönderilen 
tahriratta olsun bahsine girişilmemesi şayanı dikkat olduğun
dan evvelbeevvel zikrolunan masarifi mezhebiye karşılıklarının 
reddile bütçede yanlız kurayı mevkufe bedeli üşrü olmak 
üzere cemaatı islâmiyeye yüz elli bin kuruş tahsis edilmesi 
lâzım geleceği gibi çünkü tadilât fermanı âlisi Giridin teş-
kilâtı hazırasınca muhtaç olduğu masarifatı tadad ve tayin ve 
bütçenin tanziminde kaidei tasarrufa muraatı tavsiye ve ten-
bih ederek devletin emvali rüsumiyeden ianesini mesaii mahal-
liyenin netayicinde görülebilecek lüzum ve ihtiyacı kat'î ile 
meşrut tutmuş ve devletçe karşılıksız masraf ihtiyar olunmaması 
kavaidi kanuniyeden bulunmuş iken varidatın tenezzül ettiği 
bir sene masarifatın ağırlaştırılması ve açığın kabartılması se -
beben minelesbab kabul olunamıyacağmdan yalnız kurayı mev
kufe aşarının bütçeye ithalinden dolayı cemaatı islâmiye evkaf 
idaresine itası mütehattim olan yüz ellibin kuruşun ipkasile sair 
fazlai masarifin külliyen tenkih ve o cihetle bütçenin babiâliden 
musaddak olan senei sabıka bütçesi derecesine tenzil olunması 
iktizayi halden görünmüş ve bu suret vilâyetin tahriratında mu
harrer mütaleaya esasen muvafık ve fer'an muhalif bulunmuştur. 
Şöyleki, tahriratı merkumede bir taraftan bütçedeki masrafın 
geçen sene bütçesinde murakkam miktara tenzili gösterilip 
diğer taraftan maarif tahsisatına zammolunan beşyüzbin kuruş
tan üçyüzbin kuruşun ipkası ve Hanya ve Kandiye ve R e s m o 
limanlarının tathirindeki ehemmiyete mebni yeni tarak vapuru 
mubayaası için zam edilmiş olan yüz seksen bin kuruşa ilişil-
memesi ve açığın kapatılmasına medar olmak üzere otuz bin 
lira istikrazına müsaade edilmesi iş'ar olunuyor ısede mezkûr iki 
kalem zamaim ile bervechi maruz mübremülifa olan kurayi 
mevkufe aşarı bedeli maktuunun ipkası takdirinde açığın mik
tarı yine beş milyon kuruşu geçeceğine nazaran akdi istenilen 
otuzbin liralık istikraz ile bunu kapatmak mümkün olaroıyacağı 
gibi gelecek senenin fazlai emvalinden hem bu sene açığının 
fazlasını ve hem istikraz bedelini ödemenin imkânı bulunamı-
yacağından ve maahaza bütçeye ithal edilen zamaimin reddile 
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beraber konulan noksanlardan mutehassıl ıkı yuz yetmiş dort 
bin kuruşun dahi iadesi lâzımgelerek olhalde bunu zam 
makamında ve istenilen işte kullanmak idarei vilâyete aid 
olacağından maarif tahsisatına şimdilik zammolunmaktan 
sarfınazarla eğer tarak vapurunun celbi bu sene müstacel 

j s e anın zikrolunan ıkıyuz şu kadar bin kuruştan tesviyesi 
ve Dersaadet darı şifasına izam olunacak mecanın için bütçeye 
konulan on beş bin kuruş babıâlının talebine affolunur isede 
bunun bütçeye dokunduralmıyarak Gırıd varidatı belediyesinden 
tesviyesi mumkun olup zaten mecanın masarifi devletçe devaın 
belediyelere bırakılmış olduğundan anın da o suretle tediyesine 
bakılması tensib edilmiştir 

Şu mülahazat ıktızasınca bütçenin berveçhı meşruh masraf 
cihetindeki zamaım çıkarılıp ta noksan konulan tasarrufat iade 
ve kurayı mevkufe aşarının bedeli maktuu ipka kılındığı ve bir 
dc geçen senenin fazlaı varidatından vilâyete bırakılmış ıdıgü 
mdettetkık anlaşılan yedi yuz elli yedi bin yedi yuz elli kuruş 
bu sene bütçesine irad olarak nakledilmemiş olmasıle o dahi aşa
ğı varıldığı halde açığın miktarı dort milyon sekiz yuz on ıkı bin 
kuruşa tenezzül edeceğinden idarei maliyet vilâyetçe bir buhranı 
müstakbelden korkulmaz isede içinde bulunulan seneyi zaruretsız 
geçirmek için nasıl olsa bir sermayeı nakdiye ihtiyaç derkâr 
olmakla fevızlı feyızsız senelerden tutulacak mikyas üzerine se
nei atıyede vukuu tahmin olunabilecek fazlaı varidat nisbetinde 
ve anınla faiz ve resülmali gelecek sene ödenecek derecede 
bir istikraz akdinde beis olmadığının vilâyete bıldınlmesı ve yu-
kanda zıkrolunduğu veçhile Gırıdın bazı muafıyattan başka idarei 
maliyece muhtariyeti Olmadığı ve merkezi Devletin karşılıksız 
masraf gösteren bütçeleri kabul edemıyeceğı bilinip badeezın 
feyizli ve feyızsız seneler varidatından haddi mutevassıt ıttt-
hazıle tayını irad ve ona göre tahdidi masarıfat olunarak ilen 
seneler bütçelerinin kabili kabul surette tanzimine ve mas
rafça zamaım iktiza ettikçe ya diğer cihetten tenkisi sarfiyat 
veya yeniden tertibi vandat ile behemehal karşılığının tedarı-
1 ine bakılması matlûb ve mültezem bulunduğunun dahi sureti 
mahsusada tavsiye edilmesi zımnında Dahiliye Nezaretine 
tebligat icra ve Maliye Nezaretine de malûmat itası tezekkür 
ve mevzuubahıs olan bütçe leffen takdim kılındı olbapta emir 
ve ferman hazreti menlehülemrındır 
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Meclisi Vükelâ Mazbatası 
21 şevval 1302 21 temmuz 1 01 

Gırıd Meclisi Umumisi mukarreratını havı levayıhten istikraz 
akdine dair olan lâyiha ile uç yuz bir senesine mahsus bulunan 
vilâyet muvazeneı umumıyesı hakkında cereyan eden tetkıkat 
ve müzakeratı mutazammın Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesin
den tanzim ve ita olunup meclisi acizanemizde mutalea olunan 
işbu mazbatada muharrer olduğu veçhile Cezirenin senei mer-
kume varidat ve masarıfatınm ındelmuvazene açığı görünen 
altı milyon ıkı bin beş yuz yetmiş dort kuruşun kapatılması 
için ya otuz bin liralık istikraz akdine veyahut tahvilât ihracına 
mezuniyet verilmesi meclisi umumice kararlaştırılmış ısede mu
vazeneı umumiyede açık zuhuru masarifatı umumıyeı vilayetin 
feyizli ve feyızsız senelerin hasılatına gore husulü tevazün için 
iltizamı tasarruf olunmamasından neş 'et eylediğine ve muva
zenenin masraf cıhetınce tetkıkatı vakıaya tevfikan icrayı tadi
lât kılındığı halde açığın miktarı dort milyon sekiz yuz on ıkı bin 
kuruşa tenezzül eder ısede içinde bulunulan seneyi zaruretsız 
geçirmek için nasıl olsa yine bir sermayeı nakdiye ihtiyaç 
derkâr bulunduğuna binaen feyizli ve feyızsız senelerden tutu
lacak mikyas üzerine senei atıyede vukuu tahmin olunabilecek 
fazlai varidat nisbetinde ve anınla faiz ve resulmah gelecek 
sene ödenecek derecede bir istikraz akdine mezuniyet itası ve 
badeezın masrafça zamaım iktiza ettikçe behemehal kaı siliğinin 
tedarikine bakılıp karşılıksız masraf ihtiyar edilmemesinin vilâ
ye te tavsiyesi hususlarının Dahiliye Nezaretine havalesıle 
Malıve Nezaretine malûmat itası meyanei acizanemizde dahi 
tezekkür ve tasvıb olunarak mezkûr muvazene deften leffen 
arz ve takdim kılınmış olmakla katıbeı ahvalde emir ve ferman 
hazreti velıyulemır efendımızındır 

Tezkerei Maruza 
21 şevval 1302, 21 temmuz 1'01 

Gırıd Vilâyeti Meclisi Umumisi mukarreratını havı levayih-
ten istikraz akdine dair olan lâyiha ile vilâyeti t mezkûrenin 
uç yuz bir senesi muvazene! umumıyesı hakkında tetkıkat ve 
müzakeratı mutazammın Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden 
tanzim ve Meclisi Mahsusu vükelâca bılmütalea tezyil edilen 
mazbata melfufıle beraber arz ve takdim kılınmış olmakla 
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mündericatına nazaran iradei seniyei hazreti mülûkâne herne-
veçhiie şerefmüteallik buyrulur ise mantuku celiii infaz edile
ceği beyan ile tezkerei senaveri terkim olundu efendim. 

Sa id 

tradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpena-
hilerjle melfuf çyrak manzuru âli Duyurulmuş ve berveçhi isti
zan ınalûmatı muktaziyenin ifası hususuna iradei seniyei cenabı 
hilâfetpenahi şerefmüteallik buyrularak evrakı maruza iade 
kılınmış olmakla olbabta emir ve ferman hazreti veliyül-
emrindir. 

İrade tarihi: 22 şevval 1302, 22 temmuz 1301 

Jfe: 1 4 4 — B i r taraftan H ü k ü m e t i scniyeni ı ı n a m ve 
h e s a b ı n a h a r e k e t eden u m u r u Maliye naz ır ı Zihni 
efendi h a z r e t l e r i ve d i ğ e r taraf tan İzmir K a s a b a 

Demiryo l lar ı Kumpanyas ın ın mec l i s i idares i 
azas ından bulunan v e m e z k û r k u m p a n y a 

nın n a m ve h e s a b ı n a h a r e k e t e d e n 
Müsyıi " Vilyanı F l a r a n s V a n s o n „ 

beyninde mevaddı a t iye 
karar la ş t ı r ı lmı ş t ı r . 

Evvelâ 

Mezkûr kumpanya sekiz yüz bin Osmanlı liralık bir avans 
için Hükümeti seniye ile akdi mukavele eder. 

Meblâğı mezkûrdan kumpanya yalnız beş yüz elli bin lira
sını maktuan deruhde eder. 

V e baki iki yüz elli bin lirasını dahi deruhde etmek ihti
yarını muhafaza eyler. 

Kumpanya işbu ihtiyarı mukavelenamei hazınn tarihi ak-
dından itibaren üçüncü m ahin hitamına kadar beyan etmek 
hakkını haiz olacaktır. 
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Saniyen 

Mezkûr kumpanya işbu mukavelenamenin yevmi imzasında 
hükümeti seniyeye yüz bin ve bu tarihten bir mah sonra yüz 
yetmiş beş bin ve yine ol tarihten iki mah sonra ıkı yüz yet
miş beş bin lirayı Osmanî teslim eylıyecek ve bakı ıkı yüz 
elli bin lirayı Osmanıyı dahi beyanı ihtiyar olunduğu halde 
işbu beyanı ihtiyardan bir mah sonra teslim edecektir. 

Salisen 

Teslimat kumpanyanın intihabına göre ya lirayı Osmanî 
ve yahut o günkü Dersaadet piyasa fiatına tevfikan ve ibra
zında tediye edilmek üzere Londra ve Paris üzerine kambıyal 
olarak icra edilecektir. 

Rabıan 

İstikrazın kısmı muhayyeri üzerinden kumpanvı bir dtfalık 
tediye olunmak üzere yüzde bir hesabile bir kumusyon alac ık 
ve bu kumusyon mezkûr kısmı muhayyere mahsuben Hükümeti 
seniyeye teslim olunacak mebalığden ifraz ve istifa edilecektir 

Ham isen 

istikrazın faizi teslimat tarihlerinden yurutıılıııek üzere se
nevi yüzde yedi tavin olunmuştur Resulmal akçemi yüzde bir 
olmak üzere tayin olunup 1/13 mart 1891 tarıhıt den itibaren 
tediyesine mübaşeret edilecektir 

Marülbeyan tevarıhı teslimattan itibaren 1/13 mart 1891 
tarihine kadar işbu istikrazın altı senelik faizleri için Hükü
meti seniye mezkûr kumpanyaya Aydın vilâyeti celılesı ağ
nam resmi ve aşarı üzerine olarak istikrazın salıfülbevan faizi 
senevilerine mukabil on iki havale ita edecektir. 

Tediye olunmadıkları takdirde mezkûr havalenameler sene
vi yüzde yedi hesabile bir faiz getirecek ve bu faiz yine o 
hatla bu sene resülmale ıfrag edilecektir. 

Tediye olunmıyan işbu havalât istikrazın asıl resülmali için 
mukarrer olan şeraiti tesviyenin aynı şeıait tahtında olarak 
kumpanya nezdinde hıfzedilecektir. 
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Sadisen 

Hükümeti seniye 1/13/1891 mart tarihinden itibaren işbu is
tikrazın resülmal ve faizi tamamen tesviye pezir oluncıya 
değin izmir kasaba demiryolu kumpanyasının işletmekte olduğu 
hatların nizamnamei umumiye ve mezkûr demiryol hakkında 
cari olan tarifelere tevfikan işletilmesini mezkûr kumpanyaya 
havale ederek hasılatı gayri safiyenin yüzde ellisini işletme 
masrafı olmak üzere kumpanyaya terk buyurur ve hasılatı gayri 
safiyenin marülbeyan maktuan işletme masrafı çıktıktan sonra 
kalan yüzde ellisi dahi tarafı hükümeti seniyeden işbu istikrazın 
resülmal ve faizlerinin tesviyesine tahsis edilip işbu yüzde 
elliden kalacak fazla ve birde resülmalin zaten tediye olunmuş 
kısmı üzerindeki faiz resülmalin balâda beyan olunduğu veçhile 
tesviyesine tahsis kılınacaktır. 

Hükümeti seniye emri idareye müdahale etmemek üzere 
kumpanyanın hasılatı umumiyesini kendi memurları vasıtasile 
teftiş etmek hakkını muhafaza buyurur. 

Sabian 

6/18 kânunuevvel 1872 taıihlı mukavelenamenin şeraiti 
mukavelei mezkûre müddetinin tarihi inkızasına değin mer'iyül-
icra olacaktır. 

Bu tarihten sonra ve mukavelei cedidenin mer'iyülıcra 
olduğu müddetçe hükümeti seniye marüzzikir 6/18 kânunuevvel 
1872 tarihli mukavelenameden kaideten münbais ve makbulıyeti 
nizamen musaddak bir gûna taleb var ise onu ve bir de işbu 
mukavelenamenin baisi tanzimi olan istikrazın resülmal ve fa
izlerinden dolayı kumpanyanın matlûbu olabileceği bakiyei me-
baliği evvelce kamilen tesviye ederek İzmir ve Kasaba demir
yolları kumpanyasının işletmekte olduğu hututun işletilmesi 
hususunu kendi eline almak hakkını muhafaza buyurur. 

Saminen 
Bu güne değin tesviyesiz kalmış olan kırk üç bin iki yüz 

altmış üç lirayı osmanî altmış yedi kuruşluk 1/13 mart 
1876 tarihli eski havaleler hululü vadeleri tarihinden itibaren 
işbu mukavelename tarihine değin bir başı hesabile yani faizi 
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mürekkeb olmamak şartile senevî yüzde yedi faiz ile tesviye 
olunacaktır. 

Mezkûr eski havalâta bedel Hükümeti seniye bunların bervechi 
muharıer hesab olunmuş resülmal ve faizlerinin ceman hasıl eyle
diği meblâğa muadil olmak ve mukavelei haziranın tarihinden 
itibaren nısfı bir sene ve nısfı diğeri iki sene sonra eda olun
mak üzere Aydın Vilâyeti Celilesi üzerine kumpanyaya yeni 
havaleler verecektir. V e mezkûr yeni havalelerin mukavelei 
hazıra tarihinden itibaren faizleri işbu istikraz faizleri misillû 
hesab ve tesviye edilecektir. 

V e işbu yeni havaleler tediye olunmadıkları takdirde işbu 
istikraz için mukarrer olan suret ve şerait ile temin ve tesviye 
edilecektir. 

Tasian 

Kasaba demiryolunun varidatı haliyesinin muhafazası ve 
tezayüdü nezdi hükümeti seniyede mültezem olduğundan bu 
hattın varidatına nakisa verecek surette işbu kasaba demiryolu 
hattı ile Aydın demiryolu hattı arasında ve bir de kasaba de
miryolunun ciheti şimaliyesinde kırk kilometre mesafe dahilinde 
diğer demiryol inşası için hiç bir başka şirkete ve şahsa 
imtiyaz vermiyecektir. 

irade tarihi 17 muharrem 1303, 15 teşrinievvel 1301 

N*: 1 4 5 -— Mösyö Hirş ile yirmi üç milyon frank 
istikraz akdine dair mukavele 

Muharririni imza bir taraftan Saltanatı Seniyei Osmaniyeye 
vekâlet eden ve diğer taraftan elyevm Rumeli Demiryol
larını işletici kumpanyaya vekâlet eden... Beyninde husu-
satı atiye bilmukabele karargir olmuştur. 

Madde 1 — Balâda muharrer işletici kumpanya Hükümeti 
Seniyeye hesabı cari suretile bir defalık olarak yirmi üç mil
yon franklık bir avans itasını taahhüd eder. 
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Kumpanya zikrolunan yirmi üç milyon frangı Hükümeti 
Seniyenin emrine hazır tutmak üzere işbu mukavelenin imza
sından sonra on gün içinde Paristeki Bankı Osmaniye teslim 
edecektir. 

Bu teslim işbu mukavelenamenin altıncı maddesinde muharrer 
depozitonun reddi hakkında Devleti Aliye Nafıa Nezareti cani
binden mezuniyeti havı Paristeki Bankı Osmanî ile Bank dü 
Parı adepıba nam Bankaya hitaben yazılacak mektubun 
Paris Sefareti Sen iyesi vasıtasile mezkûr Bankalara ve yine 
maddei mezkûrede muharrer kefaletnamenin dahi işletici şirket 
tarafından Sefareti müşarıleyhaya itasılc birlikte ve bir zamanda 
icra olunacaktır. 

İşletici kumpanyanın ita eylediği avansın senevî yüzde y e 
di hesabile faizi ve kezalik senevî yüzde bir hesabile dahi re-
sulmal akçesi yanı ceman bir milyon sekiz yüz kırk bin frank tahsi
satı senevıyesı olacaktır. Şöylekı tediyei seneviyeye göre otuz 
bir sene hitamında avansın resülmalıle faizi ödenmiş buluna
caktır. 

Madde 2 — İşletici kumpanya elhaletühazihı işletilmekte 
bulunan hututtan işbu mukavelenamenin dördüncü maddesi 
hükmünce hükümeti seniyeve aid hissei hasılattan balâda mu
harrer avansın faizlerim ve resülmale mahsub akçesini istifa 
edecektir 

Madde 3 — Elyevm işletilmekte bulunan hututtan hükümeti 
seniveye aid hissei hasılat ve heı ne surutle işletilir ise işletil
sin hututu mezkûrenin mecmuu varidatı ıcabeden mitctara kadar 
işbu mukavelenamenin birinci maddesinde gösterilen avansın 
faizine ve resülmal akçesine bir sureti lâyetegayyerde teminat 
olmak üzere tahsis olunmuşlardır Bınabirın zikrolunan avans 
elhaletühazihı işletilmekte bulunan hututu mezkûre hasılatından 
ıparülbeyan tahsisatı seneviye miktarına kadar bir meblâğ 
üzerine bir hakkı mutlak rehni haiz olacak ve fakat hası
lattan hükümeti seniyeye aid olan hisse işletici kumpan
yanın ve. yahut alâkadarlarının işbu mukavelenameden mukad
dem veya muahhar olmak üzere Hükümeti sen iyeden iddia 
edebilecekleri diğer matlûbat için tahsis olunamıyacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki avansın resülmal ve faizi kamilen 
tesvıyepezır olduktan sonra varidattan Hükümeti seniyeye 
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aid hisseden avansın faiz ve resülmaline karşılık olan miktarı 
kaydı irtihan veya zamandan kurtulup doğrudan doğruya 
Hazinei celileye ifa edilecektir. 

İşletici kumpanya miktarı itibarisi işbu mukavelenamede gös
terilen avansın miktarı nakdisini tecavüz etmemek üzere kendi 
hesabına ve kendi zamanı tahtında olarak tahvilât çıkarabile
cektir. 

Şurası mukarrerdir ki tahvilâtı mezbure üzerine Hükümeti 
seniyei Osmaniyece hiç bir vergi tahmil ve ne de tahsil oluna-
mıyacaktır. 

Kumpanya işbu neşri tahvil salâhiyetini istimal eylediği 
halde işbu madde kamilen tahvilâtı mezkûre metnine dere 
edilecektir. 

Madde 4 — İşletici kumpanya işletme masarifim ve 
işletme sermayesinin faizini kapatmak üzere (Varnadan 
Rusçuğa kadar olan hattın is t isnasi le) bermucibi 
mukavelât elân işletmekte olduğu ve badema işleteceği hutu-
tun işletme hasılatı gayri safiyesinden evvelâ kilometre başına 
haddi vasat olarak senevî yedi bin franga müsavi bir meblâğı 
ve saniyen berveçhi balâ kilometre başına yedi bin frank 
badettenzil geri kalan hasılatı gayri safiyei mûtevassıtadan 
yüzde elli beş maktuan istifa edecek ve baki yüzde kırk beş 
hükümeti seniyeye aid olacaktır. 

İşletici kumpanya hasılatı gayri safiye her ne miktara 
baliğ olursa olsun hükümeti seniyeye aid olan ve balâda tayin 
olunan hissei hasılatın gerek elyevm işletilmekte olan ve gerek 
badema işletilecek bulunan hututun beher kilometresi için lâakal 
senevî bihesabı mutavassıt bin beşyüz franga baliğ olacağını 
hükümeti seniyeye temin eder. 

Ahvali müebîreden naşı hututun bir kısmının isletilmesi 
mütevaliyen beş günden ziyade müddet tatil edilecek olur ise 
o kısım için hükümeti seniyeye temin olunan miktarı akallin 
ifası dahi işletme tatili devam ettiği müddetçe tatil edilecektir. 

Marülbeyan ahvalden dolayı hasılattan hükümeti seniyeye 
isabet eden hisse kilometre basma bin beş yüz franktan dun bir 
raddeye tenezzül edecek olur ise dahi kumpanya berveçhi 
balâ temin olunan bin beş yüz frangı umum hututun beher 
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kilometresi için tediyeye mecbur olacak ve ancak her ne fark 
var ise anı ertesi sene veya seneler için hükümeti seniyeye 
aid hissei hasılat fazlalarından ahiz ve istifa edecektir. Kum
panya temin olunan miktarı akaUi her senenin hitamında Hükü
meti seniyeye tediye edecektir. Temin olunan miktarı akallüı 
haricinde olarak hükümeti seniyeye aidiyeti takdim olunacak 
hesaptan tebeyyün edecek olan mebaliğ hesabı mezkûrun 
tasdikini müteakiben derhal hükümeti seniyeye ifa edilecektir 
ve fakat ikinci ve beşinci maddelerde gösterilen tevkifat 
müstesna olacaktır. 

İşbu maddenin ahkâmı elyevm işletilmekte olan hu tut 
1 kânunusani 1886 tarihinden ve ileride işletilecek olan hatlara 
dahi işletilmesine başlanıldığı tarihten itibaren şamil olacaktır. 
İşbu maddenin ahkâmı 1 kânunusani 1886 tarihinden itibaren 
18 mayıs 1872 tarihli işletme mukavelenamesinin yalnız hükümeti 
seniyeye kilometre başına aid avaid akçesile demiryol hasıla
tından hissesi hakkındaki ahkâmı makamına kaim olacak ve 
1 kânunusani 1886 tarihinden evvelki müddete şamil olmıyacaktır. 
İşbu mukavelenamenin tefsir veya icrasından dolayı ihtilâfat zu
hurunda 18 mayıs 1872 tarihli şartnamenin otuz beşinci mad
desi ahkâmına tevfikan tesviye olunacaktır. > 

Madde 5 — İşbu mukavelenamenin imza edildiği günden 
itibaren gerek vakti harbte ve gerek zamanı hazarda vukubu-
lacak nakliyatı askeriye 18 mayıs 1872 tarihli şartnamedeki ta
rife ücuratının nısfı yerine sülüsü,ile icra edilecektir. 

Bern ve bahrî zabitan ve neferatm tarifelerin tenzilinden 
istifade için memurçn seyahat eylediklerini musaddak bir yol 
tezkeresini ibraz eylemeleri lâz'ımgelecektir 

kumpanya nakliyatı mezkûreyi ûcuratı badehu tesviye olun
mak üzere makamı samii seraskeriden veya makamı müşarıteyhce 
haizi mezuniyet memurin taraflarından teslim olunacak mazba
talar mukabilinde icra* eylemeği taahhüd eder 

Nakliyatı mezkûreinin tesviye! ücurâtı ber veçhizir icra edi
lecektir. ŞÖyleki avansın birinci maddedfe taym olunduğu veç
hile faiz.ve resülmal akçesi badelfstifVmaddei sabıka hükmün
ce elhaletülhazihi işletilmekte bulunan huturun hasılatından hü
kümeti- seniyeye aid bulunacak mebaliği mütebakiden icab eden 
miktar ^nakliyatı mezkûre bedelâtımn tamam i i tesviyesine', tahsis 
edilecektir, 
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Şayet marütbeyan meblâğ mütebaki bir sene zarfında icra 
olunan nakliyat bedelinin tamamii tesviyesine kifayet etmiyecek 
olur ise noksanını salifüzzikir nakliyata müteferri hesabı sene
vinin hini takdiminde ikmal etmeği hazinei celile taahhüd eder. 
V e ikmal etmediği takdirde mebaliği müteahhire hesabı mez
kûrun yevmi takdiminden itibaren senevî yüzde yedi hesabile 
faiz getirecek ve sinini atiye bakiyei hasılatından vacibül 'eda 
olacaktır. 

Madde 6 — İşbu mukavelenamenin birinci maddesinde be
yan olunduğu veçhile işbu mukavelenameye müsveddesi merbut 
bir kıt 'a mektubla hükümeti seniye kat 'ı muamelât halinde bu
lunan Rumeli Demiryolları inşaat şirketi namına 7 mayıs 1873 
tarihinde teşkil kılınmış olan depozitoyu mudilerine iade eyle
meleri zımnında Paristeki Bankı Osmanî ile Bank dö Peri 
Edepibanam bankaya mezuniyet ita buyurur. 

Buna mukabil işletici kumpanya inşaat şirketi marifetile 
yapılmış olan hututun inşaat şartnamesine ve hükümeti sen iye
ce musaddak harita ve resimlere muvafık bir hale ifrağı için 
taraf ey inden ikişer zat intihab olunmak üzere dört azadan mü
rekkep bir fen heyeti canibinderi lüzumu beyan olunacak bilcüm
le ikmali nekayis ameliyatını on bir milyon beş yüz bin franga 
kadar icra etmeyi veya ettirmeyi hükümeti seniyeye karşı- ta
ahhüd eder. Tesavii ara vukuunda mezkûr komisyon azası ca« 
nibinden ehil ve <• meratıbi üjya ashabından bigaraz bir zat 
üçüncü , hakem sıfatile tayin olunacak ve anın vereceği karar 
tarafeyn için mecburî- o lacak ve kumpanya tarafından mevkii 
icraya konulacaktır» 

Mezkûr komisyott ahvali 'mücbire müstesruT olmak" üzere' 
bu günden itibaren bir sene 1 zarfında* raportunu tarüütm' etmiş 
olması iktiza edecektir. İkmali nefcayıs ameliyatı anvali*mücbire* 
müstesna olmak üzere raarülbeyan kondisyonun raportu işletici 
kumpanyaya tebüğ kılındığı günden itibaren altı mah zarfında 
itmam edilmek lâz;mgelecektir. Depozitonun iadesi .hakkında 
mezuniyeti havi meftunun Paris , sefareti .taeniyesi canibinden 
işbu mukavelenamenin birinci maddesinde gösterilen bankalara 
teslimi mukabilinde işletici kumpanya aşbu madde mucibince 
deruhde eylediği taahhüdün ifası Hükümeti seniyeye karşı te-
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min olunduğunu mübeyyin olmak üzere zirde muharrer üç ban
kadan yani Viyanadaki Viyaner Bank Frayn veya Bank Anglo 
Otrişyan veyahut Paristeki Bank dü Pari Edepeiba nam Ban
kalardan hangisini intihab edecek olur ise- onun tarafından 
Hükümeti seniye namma "sefareti müşarileyhaya bir beyanname 
verecektir. Marülbeyan kefalet taahhüd namesinin numunesi 
işbu mukavelenameye rapl olunmuştur. 

Madd 7 — Balâda muharrer komisyonun ikmali nekayısı 
ameliyat hakkındaki tahmini on bir milyon beş yüz bin frangı 
tecavüz edecek olur ise işletici kumpanya ameliyatı mezkûreyi 
bi r sureti gayri mahdudede olarak her ne miktara baliğ olur 
ise olsun icra etmeği taahhud eder. 

Madde 8 — İkmali nekayis ameliyatına dair altıncı ve 
yedinci maddelerde muharrer olan taahhüdattan başka işletici 
kumpanya işlettiği hatları Viyanada münakit hükömatı erbea 
konferansı marifetile 9 mayıs 1883 tarirüo&e tanzim kılınmış 
olan mukavelename mucibince kararlaştırılan ahkâmı fenniyeye 
muvafık bir halde ipka ve yahut indelhace öyle bir hale ifrağ 
etmeği ve bunun için hükümeti seniyeden bir gûna tediyat 
veya tazminat taleb etmemeği deruhde eder. 

Madde 9 — Tarafeyni muakideyn beyninde bir takım meta-
lib ve ihtilâfat mevcud olduğuna mebni işbu mukavelenamenin 
kamilen muhafaza olunan ve kariben betekrar müzakeratına 
girişilecek heyeti hakemiye marifetile tesviyesi mukarrer olan 
» e t a l i b ve ihtilâfatı mebhuseye asla İrası halel etmiyeceği 
ka f iyen beyan olunur. Şu kaydı sarihi ihtiraz! ile ki işbu 
mukavelenameden mukaddemki müddet için tarafeynin hal ve 
mevkii bilâ tagayyür yine baki olacaktır. 

İrade tarihi, 14 rebiüUvvtl İ303. 9 kanunuevvel 1301. 

Nafıa Nezareti ceUlesiııden Pariste kain Bankı 
Osmanî İle Bankı dü Pari Edepeylba nam 

bankaya yazılan mektup 

Rumeli Demiryolları inşaat şirketi namma olarak 7 mayıs 
1873 tarihinde Paristeki Bankı Osman! ve Bank dör>ari "Edep-
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y iba nezdlerine müştereken tevdi kılınmış olan depozitoyu 
resülmal ve faiz olarak mudileri yedine iade eylemeniz için 
hükümeti seniye namına olarak tarafınıza mezuniyet ita ederim. 

Merkum mudilerin makbuz senedi işbu depozitodan dolayı 
hükümeti seniyeye karşı sizin için ibrayı tam ve kat ' ı hük
münde bulunacaktır. 

itam banka tarafından imza oluna
rak mektub 

tarihile hükümeti seniye ile elyevm Rumeli demiryol
larını işletmekte olan kumpanya beyninde akdolunmuş olan 
mukavelenamede münderiç ahkâmı atiye mütaleagüzarımız oldu: 

Buna mukabil işletici kumpanya inşaat şirketi marifetile 
yapılmış olan hututun inşaat şartnamesine ve hükümeti seni
ye ce musaddak harita ve resimlere muvafık bir hale ifrağı için 
tarafeynden ikişer zat intihab olunmak üzere dört azadan 
mürekkeb bir fen komisyonu canibinden lüzumu beyan oluna
cak bilcümle ikmali nekayis ameliyatını on bir milyon beşyüz 
bin franga kadar icra etmeği veya ettirmeği hükümeti seniyeye 
karşı taahhüd eder. 

Tesaviiara vukuunda mezkûr komisyon azası canibinden 
ehil ve meratibiûlya ashabından bigaraz bir zat üçüncü hakem 
sıfatıle tayin olunacak ve anın vereceği karar tarafeyn için 
mecburî olacak ve kumpanya tarafından mevkii icraya konu
lacaktır. 

Mezkûr komisyon ahvali mücbire müstesna olmak üzere 
bugünden itibaren bir sene zarfında raportunu tanzim etmiş 
olması iktiza edecektir, ikmali nekayis ameliyatı ahvali müc
bire müstesna olmak üzere marülbeyan komisyonun raportu 
İşletici kumpanyaya tebliğ kılındığı günden itibaren altı mah 
zarfında itmam edilmek lâzım gelecektir. 

Depozitonun iadesi hakkında mezuniyeti havi mektubun 
Paris sefareti seniyesi canibinden işbu mukavelenin birinci 
maddesinde gösterilen bankalara teslimi mukabilinde işletici 
kumpanya işbu madde mucibince deruhde eylediği taahhüdün 
ifası hükümeti seniyeye karşı temin olunduğunu mübeyyin ol
m a k üzere zirde muharrer üç bankadan yani Viyanadaki 

T. 1 C. 5 F. 36 
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( V i y a n e r Bank Frayjt) yey» 3ank Angılo Otreşyen veyahut 
Paristeki Bank dö Pari Edepeyiba nam bankalardan hangisini 
infthab edecek olur >se pnun tarafından hükümeti seniye nar 
rama sefareti raüşarileyhaya bir beyanname verecektir. 

Şalâda sureti münderiç fjkarat mucibince elyevm Rumeli 
Demiryollarını işletmekte olan kumpanya tarafından vaki olan 
taahhüdün icrasına kefalet eylediğimizi tarafı âlii nezaret pe-
nahilerine arz ve beyan ederiz. 

J$: 146 — Devleti AİJye ile Karadağ Emareti bey
ninde akdedilecek posta mukavelenanıesi 

3 robiülûhir 1303, 28 kânunuevvel 1301 

Bjfinci madde — Deyleti Aliye ile Karadağ posta idareleri 
beypinde lşkodra ve Riyaka tarikile doğrudan doğruya bir 
posta hizmeti tesis olunacaktır. 

Madde 2 — Karadağ tatarı Işkodraya kadar gideceğinden 
hâmil olduğu bilcümle posta çantalarını lşkodra Osmanlı 
Postahanesine teslim ile emri mübadele orada icra olunacak 
ve tatarların gerek azimet ve gerek avdetlerinde husulü emni
yetleri için tarafeynden tedabiri lâzıme ittihaz kılınacakbr. 

Madde 3 — Postanın tarafeyn hududuna kadar nakli için 
vuku bulacak masarif her hükümet arazisi üzerinden geçeceği 
mesafe nisbetinde hükûmeteyni mûteakideyn posta idareleri 
tarafından tesviye olunacaktır. 

Madde 4 —- İrsalât tarafeynden haftada iki kere vuku 
bulacak ve şukadarki posta hizmetinin ileride tevessü ve ihti-
yacatına göre miktan irsalât bilittifak tezyid edilecektir. Hükûme-
teyn posta idareleri irsalâtın eyyam ve saatlerini sureti müna-
sibede tayin için beyinlerinde itilâf hasıl eyliyeceklerdir. 

Madde 5 —- İleride yalnız iki idare beyninde hasıl o lacak 
bir itilâf ile diğer nıkatı mübadele tayin olunabilecektir. 

Madde 6 — Hüküm eteyn posta idareleri lşkodra ve Riya
ka tarikile kapalı çantalar île muhabere için intihab ettikleri 
postahanelerin esamisini yekdiğerine bildireceklerdir. 
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Madde 7 — İşbu mukavelenamenin adi ve taahhüdlû mekâ
tib ile cevabı tediye olunmuş veya olunmamış "kar tpos ta l l a ra 
ve gazetelere ye sair evrakı matbua iie evrakı mesaliha ve nu
munelere şümulü vardır. İki idare nükudu havi surraiar dahi 
teati edeceklerdir. 

Madde 8 — Pos ta mukavelei umumiyesile bunun teferruat 
ye tertibatına müteallik nizamname ahkâmı devleti aliye ile 
Karadağ beynindeki muharreratın teatisi hakkında tatbik ve 
icra edilecektir. Surraiar hizmeti mukavelei haziranın on ikinci 
on üçüncü on dördüncü on beşinci pp altıncı on yedinci on s e 
kizinci on dokuzuncu yirminci yirmi birinci yirmi ikinci ve yirmi 
üçüncü maddelerinde münderiç ahkâma tevfikan idare oluna
caktır. 

M^adde 9 — Emrimübadele ileride kıymeti beyan olunmamış 
posta paketlerine dahi tevsi olunacak ve bu hizmet 21 mart 1885 
tarihile Lizbonda münakid mukavelei munzamma i)e tadil olurjarj 
3 teşrisani 1880 tarihile Paris mukavelenamesi ahkâmına tevfi
kan idare edilecektir. 

Madde 10 — Hükûmeteyn posta idareleri gerek açık ve 
gerek beyinlerinde hasıl olacak itilâf üzerine kapalı çantalar ile 
ve posta ittihadına dahil olan memalike transit suretile irsal 
için yekdiğerini tevdi edebileceği kâffei müraselâtın kendilerince 
mevcud olan enseri turuk ve vesait ile irsalini taahhüd ederler. 

Madde 11 — Hükûmeteyn posta idareleri surraiar teatisine 
memur olan postahanelerin esamisini mübeyyin cetveli yekdi
ğerine tebliğ edeceklerdir. 

Madde 12 — Hükûmeteyni müteakıdeyn posla idarelerin
den herbiri sunalardan kendi memleketinin ücuratı dahiliyesi 
tarifesine tevfikan ve tabiri aharla memaliki şahanede naklolu
nacağı mesafe için Osmanlı tarifesi ve Karadağda nakledileciği 
mesafe için Karadağda mer'iyülicra olan tarife mucibince ücret 
alınacaktır. 

İki idare muttarıd bir tarife tanzimi zımmında kendi mem
leketlerine mahsus ücretleri vakit ve zamanile yekdiğerine bil
direcektir. 

Madde 13 — Surraiar ücretinin tesviyesi tarafeyn için mec
burî olacaktır. Yalnız iki idare beyninde kendilerine mahsus 
olarak teati olunan surraiar resimden muaf tutulacaktır. 
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Madde 14 — Bir surranın raddei gaye olarak havi buluna
cağ ı meblâğ on bin frank tayin edilmiştir. 

Madde 15 — Surralar mahrecindeki postahane marifetile 
bağlanılacak ve kurşun ile güzelce kapatıldıktan sonra mezkûr 
postahanenin mührü resmisi ve mürsilinin mührü ile temhir 
olunacaktır. 

Madde 16 — Işkodra ve Riyaka postahaneleri her irsalât 
vukuunda sunaların miktarile her bir surra mürsii ve mürselüni-
leyhin isimlerini ve mahreç ile mahalli irsalini mübeyyin ve 
cinsine göre altın veya sim meblâğın beyan olunan miktarım 
natık bir irsa'ât varakai mâhsusasırtı muntazaman teati edecek
lerdir. 

Bu irsalât varakası iki nüsha olarak tanzim ve karşılıklı mu
ayene olunduktan sonra surrayı irsal eden memur tarafından 
imza ve ahzeden memur canibinden kabul edilecek ve iki nüs
hadan biri surrayı ahzeden postahane. kaleminde alıkonularak 
diğeri surrayi gönderen postahaneye iade kılınacakür. 

İki nüsha olarak tanzim olunacak olan makbuz senetleri dahi 
mahreçteki postahane marifetile her bir surraya raptedilecek 
v e surrayı ahzeden postahane mezkûr iki makbuz senedinin birini 
müreslünileyh tarafından yolunda ve muntazam surette imzalı ol
duğu halde mahreçteki postahaneye iadeye mecbur olacaktır. 

Madde 17 — Surraların irsalât varakası surra irsalâtı ol-
masabile muntazaman her posta ile irsal dilecek ve şu halde 
varakai mezkûreye "Hiç* işareti vazolunacaktır. 

Madde 18 — Bir surranın mürsili surranm hini tesliminde 
berveçhi peşin tediye edeceği yirmi beş santimden ibaret bir 
resim üzerine mürsetünileyh tarafından mümza bir makbuz senedi 
ile surranın teslimi kendisine bildirilmesini taleb edebilir. 

Bu makbuz senedi mürsile teslim olunur. 

Bu muameleden dolayı ahiz ve istifa olunan resim surrayi 
gönderen posta idaresine aid olacaktır . 

Madde 19 — Yolunda ve muntazam surette isbat oluna
c a k esbabı mücbire müstesna olmak üzere bir surra zayi ola
cağ ı takdirde mürsii veyahut anın talebi üzerine mürselünileyh 
irsal olunan meblâğa muadil tazminat ahzetmek salâhiyetini 
haiz olacaktır. 
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Esbabı mücbireden murad evvelâ postahanenin muhterik 
olması saniyen muharebe veya ihtilâli dahilî veyahut tenkil ve 
teskini hükümeti mahalliyenin kuvvei mevcudesinden ziyade bir 
kuvvete muhtaç olan sair her türlü harekâttan münbais zayiat 
salisen de f i nakabil afatı semaviyeden müterettip zayiat. 

Madde 20 — Surraiar» hakkındaki müstediyât ancak s u n a 
ların postahaneye teslimi tarihinden itibaren altı ay zarfında 
kabul olunacaktır. 

Bu müddetin hitamında müstediyatı vakıa asla nazarı iti
bara alınmıyacak ve müstediler tazminat talebince her gûna 
hukuklarını zayi edecektir. Tazminatın tediyesi sürati müm
küne ile vukubulacak ve istida tarihinden itibar.en bir seneden 
ziyade tehir edilemiyecektir. 

Aksi hali isbat olunmadıkça surranın hangi postahane ida
resi dahilinde zayi olmuş ise yalnız o idare surranın ziyamdan 
mes'ul tutulacaktır. 

Madde 21 — Hükûmeteyni müteakıdeyn posta idareleri as 
habının yolunda ve muntazam surette makbuz senedi vermiş ve 
kabzeımiş oldukları surralarca artık mesul tutulamaz. 

Madde 22 — Hükûmeteyni müteakıdeyn posta idareleri 
beyinlerinde teati olunan surraların hesabatmı her ay tanzim ede
ceklerdir. Hesabatı mezkûre tebliğ olunan tarife esası üzerine 
ve evrakı müsbiteden addolunacak olan irsalât varakalarında 
gösterildiği veçhile tanzim olunacaktır. 

İşbu hesabat üç ayda bir kerre tanzim edilecek ve bu üç 
ayın hitamından itibaren yirmi gün zarfında teati olunacak 
olan hesablarda hülâsa edilecektir. 

Madde 23 — Her bir idare tarafından tanzim olunan üç 
aylık hesabatın tatbikından münbais fark bu hesabın ahzı tari
hinden itibaren iki ay zarfında tediye edilecektir. Mezkûr fark 
dayin olan idarenin bulunduğu mahalde allın olarak tesviye 
olunacaktır. 

Madde 24 — Mücevherat zikıymet taşlar inci ve altın ve 
sim külçeleri gibi resmi gümrüğe tâbi olan ve nev'i ve cins 
iktızasınca surralara teşbih olunabilen eşya surraiar misillû iki 
idare beyninde teati olunabilecek ve bu irsalâtır. kıymeti müte-
kabilesine göre istifayı resim editecektir. 
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Şu kadar varki bu makule irsalât gerek mahalli vusul ve 
gerek mahalli irsalinde hükûmeteyn memalikinde cari oları ka-
vanin mucibince resmi gümrüğe tâbi olacaktır. 

Madde 2 5 — İşbu mukavelename sürati mümküne ile ve 
nihayet imza olunduğu günden itibaren üç ay zarfında mevkii 
icraya vazolunarak hükmü seneden seneye cari ve muteber 
tutulacak ve hükûmeteyni müteakideynden birinin posta idaresi 
tarafından mefsuhiyeti ilân olunacağı günden itibaren üç ay 
daha mecburiyülicra olacaktır. 

İşbu mukavelename Dersaadette tanzim olundu. 

İrade tarihi: 16 rebiülâhır 1303, 10 kânunusani 7301 

N«: 1 4 7 — İs t ikraz ı dahili tahvilat* i h r a c ı 
h a k k ı n d a i r a d e 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 
8 cemaziyelâhir 1303, 2 mart 1302 

Masarifi askeriyenin temini idaresi için dünkü meclisi aci-
zanemizde kararlaştırılan tedabir cümlesinden olarak Avrupa-
dan dahi bir milyon lira istikrazına teşebbüs edilmesi tensib 
olunmuş isede mes'elei maziyede bile istikrazı haricî akdi tari
kine gidilmiyerek dahilî bazı esbaba teşebbüsle idarei maslahat 
olunduğu cihetle şimdi hariçten akçe tedarikine teşebbüs olun
ması enzarı yar ve ağyara karşı çirkin bir şey olup işbu bir milyon 
liranın dahilen tedarikine bir çare bulunması halinde ise devle
ti aliyenin şan ve kudreti bir kat daha ilâ edilmiş olacağından 
ve şu sırada devletin en mühim ve müstacel masarifi masarifi zaru-
riyei askeriye olmasile devairi saire masarifinin mübremüttesviye 
olmıyan miktarı tecil edilmekle beraber üç beş yüz bin liranın 
da dahilen istikraz suretile tedarikine bir çare bulunduğu ve 
sair bazı tedabiri münasibeye ve ezan cümfe hazinenin eşhas 
üzerinde bulunan matlûbatı külliyesinin ve taşralarca vergi ve 
saireden dolayı vücuh ve müteneffızan borçlarının kemali kermi 
ile tahsilâtına teşebbüs kılındığı halde hariçten aranılan bir milyon 
liranın dahi elde edilebileceği derkâr bulunduğundan ve şu mak
sadın husulüne medar olmak üzere tahsisatı seniyei mülûkaneden 
münasib miktar şey dahi ihsan buyrulacağından hazinei hassai 
şahane nazırı Agop paşa ve intihabı memurin komisyonu reisi 
Galip paşa hazır oldukları halde bu günkü meclisi vükelâda, 
bu işin tekrar mevkiibahis ve müzakereye vazile Âvrupaca akdi 
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istikrazdan sarfı nazar olunarak bu akçenin dahi suveri meşruha 
ile ' tedarikine bir tedbir bulunması hakkında şerefsadır olan 
iradei seniyei cenabı hilâfetpenahiyi mübelliğ tezkerei hususiyei 
aliye mütalea olundu. 

Cenabıhayyı lâyezal mazharı medihai niamülmülûk olan 
padişahı hamidölhisal efendimiz hazretlerini cihan durdukça şe
riri şevket masiri mülûkânelerinde ebednişan ve zilli zalili 
merahimi delili tacidarilerile kâffei bendegânı müsadakatnişanı 
hümayunlarını sayeban buyursun. Elminnetullah Ahassı amali fey
zi istimali cenabı cihan banileri devleti aliyelerinin itilâyı şan ve 
azameti maksadı hayri mersadına matuf olduğu gibi kâffei evamir 
ve iradatı necatı gayatı hazreti şehinşahi mahzı hikmet ve bedri-
kai necat ve selâmet olmakle ve her bir umur ve kârda 
meşhudu uyunu iftihar olan sunufu inayat ve müsaadatı celilei 
cenabı cihanbaniye ilâvei faika olarak ihtiyacatı haziranın 
tahfif ve tehvini zımnında vaid ve ihsan buyrulan muaveneti 
celile dahi şükrü muhal bir ihsanı âlePâl bulunmakla mafruzu 
zimmeti ubudiyet ve musadakatimiz olan duayı temadii eyyamı 
ömrü iclâli şehinşahinin tekrarile tezyini lisanı rikkıyet ve bu 
sırada dahi hakkı namüstahakkı kemteranemizde lütfen ve 
tenezülen sezavar buyrulan iltifatı bigayatı padişahiden dolayı 
ifayı farizai şükür güzariye mübaderet olunmakla beraber 
paşayı müşarileyhima hazır oldukları halde hükmü celili emir ve 
fermanı hümayuna tevfikan müzakerei maslahat edildi. 

Dünkü mazbatai acizanemizde arz ve beyan olunduğu 
veçhile masarifi fevkalâdei askeriye için senei haliye temmuzu 
nihayetine yani aşarın idraki zamanına kadar iki ıniiyon liraya 
ihtiyaç görünmesile bunun dahilen tedarik ve istihzarı zımnında 
müdaveiei efkâr olunmuş ve varidatı olan devairin mübremüt 
tesviye olmıyan masarifi tecil olunmak üzere varidatı mevcu-
desinden ne miktar şey hasıl olacağı taharri ve tetkik edilmiş 
olduğu halde devair varidatının ekseri toptan istihsal olunur 
şeyler olmayıp bittedric ele geçen paralardan ibaret olmasile 
ve miktarı dahi cüz'iyattan bulunmasile de f i ihtiyaca tesir ve 
faidesi blmty?cağı anlaşılmış ve ağnam resmine ve emlâk ver
gisine bir defaya mahsus olmak üzere birer miktar şey zamtfiı 
esnayı müzakerede dermeyan olundu isede ahvâli memleketin 
bu türlü tedabire tahammül ve müsaadesi olmadığı dahi mü-
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selîemattan bulunmuş olduğundan bu suretlerden bittabi sarfı 
nazar olunması lâzım geldiğine ve İstanbul emlâk vergisinin 
üç yüz ve üç yüz bir senelerinden müterakim iki yüz elli 
bin lira miktarı bakayası olarak bundan ve üç yüz iki 
senesinin iki yüz yirmi bin lira miktarı emlâk vergisinden 
işbu mart içinde üç yüz bin ve taşralarca kezalik seneteynt 
merkumeteyn bakayasından yüz elli bin lira istihsali 
kabil olacağı , misillû senevî yüzde 6 faiz ve dört resülmali 
havi olup dört taksitte ita olunmak ve taksit kuponları 
bilûmum gümrük ve malsandıklarınca kabul edilmek üzere tah
vilât ihracile Istanbulca ve taşralarca iki yüz elli bin lira teda
riki dahi mümkinattan bulunduğuna binaen şu tedbir ile ele 
geçecek olan yedi yüz bin liraya ağnam rüsumundan Bankı 
Osmanî ile şirketi umumiye ve tekaüd sandığı ve Rusya 
tebaası tazminatına karşılık olan mebaliğin aşara tahvilile bun
dan hasıl olacak yedi yüz elli bin ve tekaüd sandığından 
alınacak yüz bin ve kotsuz tahvilâtın piyasaya ihracı makrunu 
müsaadei seniye buyrulduğu halde bunun terhini ile istikraz 
olunacak dört yüz bin liranın ilâvesi halinde miktarı bir milyon 
dokuz yüz elli bin liraya baliğ olacağı ve 8 cemaziyelevvel 1 3 0 3 
tarihli diğer tezkerei hususiyei aliye ile tebliğ olunan emir ve 
fermanı hümayunu cenabı cihanbaniye tevfikan Ergani madeni 
hümayunu hasılatından Tokat ta mevcud olduğu beyan olunan 
bakırın sablması sureti dermeyan olunarak ticaret nazırı tara
fından vaki olan ifadeye göre takriben Tokat ta üç yüz 
bin kıye halis ve Erganide bir milyon iki yüz bin kıye 
ham bakır mevcud olup Tokattaki halis bakırlar tophane 
ve bahriye daireleri ihtiyacatına karşılık olduğu gibi ham 
bakırdan dahi dört yüz bin kıyenin daireteyni mezkûreteyn 
için lüzumu olup kusur kalacak sekiz yüz bin kıye ham bakırın 
bilmüzayede satılması suretine teşebbüs olunduğu halde bundan 
dahi bir az şey hasıl olacağı anlaşıldığından suveri maruza 
nezdi hikmeti vefdi hazreti mülükânede tasvib buyrulduğu 
halde ifayı muktezasına müsareat olunacağı muhatı ilmi âli 
buyruldukta olbapta ve katıbei ahvalde emir ve ferman hazreti 
veiiyül emir efendimizindir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



569 

Tezkerei maruza 
9 cemazıyelâhir 1303, 3 mart 1302 

Masarifi askeriyenin temim tesviyesi için karar verilen 
tedabiri havi dünkü Meclisi mahsusu Vükelâdan tanzim ve tak-
dun olunan mazbata üzerine şerefsadır olan iradei seniyei ce
nabı cihanbanî hükmü cehline tevfikan Hazinei Hassai Şahane 
Nazın Devletlû A g o p Paşa ve İntihabı Memurin Komisyonu 
Reisi Devletlû Gal ip Paşa Hazeratı hazır olduktan halde bu 
günkü Meclisi Vükelâda cereyan eden müzakeratı havi kaleme 
alınan mazbata leffen arz ve takdim kılınmış olmakla münderi-
catı hakkında her ne veçhile emir ve iradei seniye şerefsunuh 
buyrulur ise mantuku münıfınin infazına müsaraat olunacağı 
beyan ile tezkerei senaverı terkim kılındı efendim. 

tradei seniyeyi mübelliğ hamiş 
9 cemaziyelâhır 1s03, 3 mart 1302 

İşbu meclisi vükelâ mazbatası manzum maalimevfuru hazreti 
hılâfetpenahî buyruldu. Masarifi fevkalâdei askeriyenin istikrazı 
haricî akdi tarikine gıdılmiyerek senei haliye temmuzu nihaye
tine kardar temini hakkında arzolunan tedabiri maliyeı dahiliye 
nezdi hikmeti vefdi cenabı padışahıde karını tensıb olarak bu 
bapta heyetçe maruf olan hımem ve mesai sureti fevkalâdede 
mucibi mahzuzıyetı seniyei hazreti şehın şahî olmuş ve hasran 
havayıcı askeriyeye sarf olunmak üzere tahsisatı seı.ıvcden dahi 
elli bin lira inayet ve ihsan buyrulmuş olmakla ttzekkur ve 
istizan olunduğu veçhile suveri maruzanın ıfavı muktazıyatına 
müsaraat olunması ve şukadarkı İstanbul emlâk vergisinden 
şehri mart içinde üç yüz bin liranın defa ten istihsali ashabı 
emlâki fevkalâde tazyıka muhtaç olup bu ise bir çok şıkâyata 
bais olacağından emri tahsile tedricen devam ile bir gûna 
sızıltı vukua getirilmemesi hususlarına iradei seniyei cenabı zıllıllâhî 
müteallik ve şerefsudur buyrulmağın olbabta emir ve ferman 
hazreti veliyülemrindır. 

Ns: 1 4 8 — Bankı Osmaııi ile tadilcn 
yapılan mukavele 

Zirde vazıül'imza bir taraftan namı namıı ve hçsabı salta
natı seniyeye olarak hareket eden sadrıazam fahametlû devletlû 
Kâmil Paşa ve Maliye Nazırı atûfetlû Zihni Efendi hazeratı 
ve diğer taraftan Bankı Osman i nam ve hesabına hareket ey-
liyen müdiri umumisi Müsyü Fos te r ve müdürü Müsyü Emil 
D o w beyninde mevaddı atiye bilmukavele karargir olmuştur. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



570 

Madde 1 — Bankı Osmariî bin üç yüz bir senei maliyesi 
şubatı nihayetine değin hesabı caliden ve kumusyon ve şube
ler tahsisatı ve faizlerinden yedi buçuk milyon lira aramakta 
isede muvafakati tarafeyn ile dört buçuk milyon liraya rapto-
lunmuştur. 

Madde 2 — Hükümeti seriiye gerek bankın matlûbunun 
tediyesi ve gerek bazı düyunu gayrı muntazamamh tesviyesi 
i ç in" l /13 temmuz 302 tarihinden itibaren faizi işlemek üzere 
hâmiline olarak altı milyon beş yüz bin Osmanlı lirası miktarı 
itibarilik tahvilât ihraç edecektir. Tahvilâtı mezkflreden dört bu* 
çuk milyon lira miktarı itibarisi bankın matlûbuna mukabil 
banka teslim olunacak ve küsur iki milyon, liralık tahvilât ha
zinei celilei maliyede alıkonulacaktır. Bankı mezkûr dahi bu 
tahvilâtı hazinei celilenin zimmetini ibraen baş başa kabul et
meği taahhüd eder. İşbu altı milyon beş yüz bin liralık tahvilât 
tarafı hükümeti seniyeden imza edileceği gibi kontrol için Ban
kı Osm anice dahi imza olunacaktır. 

Madde 3 — İşbu altı buçuk milyon liralık tahvilâtın altı 
aydan altı aya yani her senenin temmuz ve kânunusanii rumî 
iptidalarında tediye olunmak üzere senevî yüzde beş faizi ve 
üç yüz iki senesi temmuzundan muteber olmak üzere yüzde 
bir resülmal akçesi bulunacaktır. Resülmale karşılık gösterile
cek akçe ile her senenin evkatı münasebesinde Maliye Nezaretıle 
bilmuhabere Dersaadet ve Avrupa piyasalarında fiatı cariyesile 
tahvilât iştira olunacak ve bu suretle mubayaa edilecek tahvilât 
numaraları maliye nezaretine bildirilecek ve işbu tahvilât ma
liye nezareti ve bankı osmanî marifetile ilga ve iptal edilecektir. 
Bu suretlle iptal edilen tahvilâta isabet eden faiz miktarı resül
mal tahsisabna münkalip alacaktır. Bankı Osmanî tahvilâtı mez
kûre faizlerini gerek Dersaadetteki merkezi idaresinde ve gerek 
avrupadaki şube ve acenta mahallerinde tediye edıcektir. Tahvi
lâtın masarifi tanzimiyesinin devleti aliyeye ve tahvilâtı mezkûrenin 
Londra ve Paris borsalarının kot defterine ithal ettirilmesi ve masa
rifi Bankı Osmaniye aid olup fakat devleti aliye bu bapta sefareti 
seniyeleri vesatatile icrayı muavenat edecektir ve işbu tahvilâtın 
gerek ihracı ve gerek kupon iediyatı için kumusyon vesaire 
namile bank bir şey almıyacaktır. Canibi hükümeti seniyeden 
tahvilâtı mezkûreye tahsis olunan varidatın emri tahsisi 
tahvilâtı mezkûre metnine derç edilecektir. Tahvilâtı merkume 
devleti atiye damga reshiinden muaf tutulacak ve ecnebi damga 
rüsumu dahi hâmillerine aid olacaktır. Zikr Olunan tahvilatı 
cedide 28 muharrem 1298 tarihile şerefsudur eden İradei sehi-
yei cenabı padişahî mucibince mevkii tedavüle konulan tahvl-
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lâtı mümtaze için müttehaz olan şekil ve surete tevfikan tanzim 
edilecek ve fakat tahvilâtı mezkûre ile kuponlarının metni türk-
çe ve fransızca ve ingilizce yazılacaktır. 

Madde 4 — Tahvilâtın faizi ve resülmal akçesinin munta
zaman tediyesini teminen Hükümeti seniye rüsumat emaneti 
aliyrsi varidatından istifa edilmek üzere Bankı Osmaniye 
üç yüz doksan bin Osmanlı liralık bir meblâğı senevî tahsis 
eder. Elyevm bank şubesi olan beş vilâyetteki rüsumat 
nezaretleri varidatının masarifi idare ve tahsiliyesinden maadası 
rüsumat emanetinin emrine hazır tutulmak üzere emaneti mü-
şarileyhaca bank şubelerine teslim olunmak lâzım gelecektir. Zikr 
olunan üç yüz doksan bin liralık meblâğı senevinin 1/13 tem
muz 1302 tarihinden itibaren beher sene ikişer ay fasıla ile mü-
tesaviyen altı taksitte rüsumat emaneti varidatından Bankı Os 
maniye teslimi mukarrer olduğundan beher taksite isabet eden 
mebaliğ şayed vadei muayyenesinde tamamen ödenmemiş olur 
ise noksanını balâda beyan olunduğu veçhile şubelere teslim 
olunacak rüsumat hasılatından istifaya Bankı Osmanî mezun 
olacaktır. 

Madde 5 — Hükümeti seniye tahvilâtı cedidenin tediyei resül-
malini bihasbel'imkân tesri maksadilereji şartnamesinin yedinci 
maddesi hükmünce inhisarı dühan temettüatından ileride kendi 
hissesine isabet edebilecek mebaliği bu cihete tahsis buyurur. 
Temettüatı mezkûreden hazinei celileye isabet eden hisseler 
hükümeti seniyenin emrile reji şirketi tarafından doğrudan doğ
ruya bankı Osmaniye teslim o l m a c a k ve bankı osmanî dahi 
teslim olunan akçeleri Maliye nezaretinden alacağı talimata göre 
berveçhi balâ istimal etmek üzere ayrıca bir hesaba geçirecektir. 

İrade tarihi: 22 sabân~İ3Ö3 14 mayı» 1302 

Nt: 1 4 9 — Rumeli ve Anadoluda muallim asker 
yetiştirilmesi hakkında tradei seniye 

23 şevval 1303, 13 temmuz h02 

Silâh altına alınan asakiri redife ve müstahfızanın yerine 
kaim olmak üzere Rumeli ve Anadoluda az vakit içinde mik-
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tan kâfi muallim asker cem ve tahşid edilebilmek için Muzaffer 
ve Go l s paşaların tanzim ve takdim eyledikleri lâyihalar üze
rine dairei askeriyece bittanzim arzı huzuru âli kılınan mazabıt 
maiyeti seniye erkânı harbi Ferik Rıza paşa hazretlerile mü-
şarileyh Gols paşaya tevdian irsal buyrulduğundan müşariieyh 
Rıza paşanın şifahen dahi telâkki eylediği iradatı seniyei cena
bı cihahban i veçhile dairei askeriyede ve tahtı riyaseti aciza-
nemde müşarileyhima dahi hazır olduktan halde meclis akdile 
zikrolunan mazbataların birleştirilerek bend bend bir mazbata 
şekline vazile arzı atebei ulya kılınması hakkında mabeyni hü
mayun başkitabeti celilesinin 9 şevval 1303 ve 29 haziran 1302 
tarihli tezkerei hususiyesinin mutazammın olduğu emir ve fermanı 
cenabı hilâfetpenahi ahkâmı necat gayatına ve müşariieyh 
Rıza paşa hazretlerinin bittelâkki tebliğ eylediği iradatı seniyei 
hazreti padişahi muktaziyatı hikmet bünyanına tevfikan mü
şarileyhima hazır oldukları halde devairi askeriye rüesa ve 
erkânından lâzım gelenlerle akdi içtima olunarak levayih 
ve mazatıbı mezkûre yegân yegân nazarı mütaleadan imrar 
edildi. 

Bu maddei mutenabiha hakkındaki iradatı sadırai hazreti 
velinimeti biminnetin mutazammın olduğu makasıdı celiiei selâ
met perverane Rumelide mütehaşşid asakiri redife hanelerine 
salıverildikten sonra Anadoluya müracaat olunmaksızın müm
kün olduğu kadar muallim ve çok asker toplamak ve Anadolu 
cihetinde bulunacak kuvvei askeriye hem Anadoluda zuhuru 
melhuz olan vukuata karşı gelmek ve hem de Rumelide bulunacak 
kuvvei askeriyeye ihtiyat olmak üzere tensik ile oradan dahi 
hem muallim ve hem çok asker çıkarmak mesaili müfrmmesıne 
munatıf olmasile bu esasa göre levayih ve mazabıtı mezkûre 
münderecatının sureti tatbik ve tevhidi emrinde meyanei aciza-
nemizde cereyan eden müzakeratın fezlekesi berveçhi zir arzı 
ittilâgâhı âli kılınır. 

Bend 1 — Makasıdı mühimmei mebhusu anhadan üssül-
esası tertibat olan teksiri asker maddesinin husulünü 
kâfil olacak birinci tedbir mükellefiyeti askeriyenin tamimi 
kaziyei mühimmesi olduğundan İstanbul ve bilâdi selâse aha
lisi kemakân hizmeti askeriyeden muaf ve müstesna tutulmak 
üzere bundan böyle tebaai müslimei şahane hakkında cari o l a a 
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kur'a usulü lâğvolunarak yirmi yaşından kırk yaşına kadar olan 
her şahsı müsiim asker itibar olunacaktır. 

Bend 2 — Sureti maruza veçhile tebaai müsiimeden yirmi 
yaşından kırk yaşına kadar olan asakiri şahane iki kısımdır. 
Birinci kısım her türlü ahvali istisnaiyeden azade olaniardırki bu 
kısmı teşkil edecek efrada kur'a usulü meşruası veçhile birer 
numara pusulası verilecek ve kendileri katlanmış asker addo
lunacaktır. İkinci kısım maluliyeti zahire ashabından olanlar ve 
muinsİzliklerinden naşi muin peyda edinciye kadar muvakkaten 
hizmeti askeriyeden af ve islisna olunanlara esbabı mütenev-
viai nizamiyeve mebni bazı kuyud ve şurut tahtında muafiyet 
kazananlardır. 

Bend 3 — Her sene alay ve taburlara lüzumu olacak efrad 
birinci kısım asakiri şahane meyanından yedlerindeki kur'a 
pusulalarının numaraları sırasile ahzolunup üç sene hizmet et
mek üzere taburlara verilecek ve bunlara birinci kısım asakiri 
şahanenin tertibi evveli denilecek ve kusuru ledelhace celb ve 
istihdam olunmak üzere bir lütfü mahsusu padişahı olmak suretile 
muvakkaten hanelerinde bırakılacak ve bunlara da kısmı mezbu-
run tertibi sanisi namı verilecektir. 

Bend 4 — Dersaadet müstesna olmak üzere Rumeli kıt 'a-
sında bulunan nizamiye taburlarının mevcudu hengâmı hazar 
ve seferde sekizer yüz raddesinde bulunacak ve Dersaadetin 
muhafazasına memur nizamiye taburları da halihazar da beşeryüz 
ve seferberlik zamanında kezalik sekizeryüz ve dördüncü ve 
beşinci ve altıncı ve yedinci orduyu hümayunlar dairelerile 
Girid ve Trabulusugarp mevkii askerilerinde aramsaz taburlar 
dahi vakti hazarda dörderyüz ve zamanı seferde Rumelideki ta
burlar misillû sekizeryüz mevcudlu bulundurulacaktır. 

Bend 5 — Berveçhi maruz Rumeli kifasında bulunan ni
zamiye taburlarının hali hazarda dahi mevcudu mukarrerleri olan 
sekizeryüz neferin beşeryüzü birinci kısım asakiri şahanenin 
tertibi evvelini teşkil eden efraddan üçüncü bendde mevzuu-
bahis olan ahval dairesinde üç sene hizmet etmek şartile alınacak 
ve üçeryüzü dahi kısmı mezkûrun tertibi sanisinden ye kifayet 
etmez ise üst tarafı ikinci kısım asakiri şahanenin esbabı 
istisnaiye ve mazereti meşruaları binnisbe en zaif olanlarından 
beş aydan dokuz aya kadar hizmet etmek üzere ahiz ve ikmal 

TBMM KÜTÜPHANESİ



574 

olunacaktır. Dersaadetin muhafazasına nizamiye asakiri şahane 
taburlarının mevcudu hazarisi olan beşeryüz neferin dorderyüzö 
kezalik birippi kısım asakiri şahanenin tertibievvelinden ve yüzer 
neferi de minvali marpz üzere tertibi şanfşinden ve yedinci 
orduyu hümayun ile Trabuluau garp mevkii askerisi müstesna 
olmak üzere dördüncü ve beşinci ye altıncı orduyu hümayunlar 
dairelerile Girid mevkii askerisinde bulunan nizamiye taburlarının 
hâlihazırda mevcudları olan dörder yüz efradın iki yüz ellişer neleri 
kezalik birinci kısım asakiri mülûkânenin tertibi evvelinden ve 
yüz ellişer neferi dahi tertibi sanisinden ita olunacaktır. Bu 
maddenin şuveri icraiyesi bir nizamı mahsus ile tayin ve tavzih 
kılınacaktır. 

Bend 6 — Redif dairelerinin şimdiki taksimatına nazaran 
vüsatça yekdiğeriie mütenasip olmamasından dolayı mevcud-
lannca külli tefavüt bulunup yani bir dairenin verdiği efrad 
diğerinden noksan ve bu yüzden tertibatı askeriyece envai 
mahazir nümayan olduğundan devairi mezkûreden tahriri nüfus 
muamelâtı peyvestei mertebei tekemmül olanları hemen ve olmı-
yanları kemali süratle ikmal ettirilerek peyderpey imkânın mü-
said olduğu derecede idarei mülkiye taksimatına nazaran sureti 
minasebe ve mazbutada taksim ve tadil ve her redif alayı da
iresinin mukabili olarak nizamiye alay ve taburları daireleri 
tesis ve teşkil edilecektir. 

Bend 7 — Bilûmum kuvvei Redife ve müstahfızai şa
hane taburları indelhace tahtı silâha alındıklarında sekizer yüz 
mevcudlu bulundurulacaktır. 

Bend 8 — İşbu kuvyei mürettebei redife ve müstahfızadan 
redif mukaddem ve tali sınıflarının fazla efradından mürekkep 
olmak üzere ye işbu efrad kifayet etmeyipte lüzum ve ihtiyacı 
mübrem göründüğü halde üst tarafı ikinci kısım asakiri şaha
nenin muinsizlerinden ikmal olunmak üzere her redif alayı 
dairesinde ikişer redif ilâve taburu ve her mustahfız alayı efradı 
fazlasından dahi kezalik ikişer mustahfız ilâve taburu teşkil 
kılınacaktır. 

Bend 9 — Altıncı orduyu hümayunun kuvvei redifeden 
yalnız sınıfı talisi mevcud olduğundan orduyu mezkûrun mukad
dem ve mustahfız sınıflan dahi teşkil olunacaktır. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



575 

Bend 10 — Dördüncü ve beşinci ve altıncı orduyu hümayunları 
süvarisi umum» seferberlik hali için gayri kâfi olduğundan 
hizmeti askeriye ile mükellef olan efradı şahaneden hal ye 
vakti müsaid bulunanlardan rakib olacakları hayvanları kendi
leri tedarik etmek ve şeraiti esasiye ve kayaidi askeriye tah
tında olmak üzere redif süvarisi teşkil ve tesis olunacaktır. 
İşbu asakiri şahanenin su veri teşkiliye ve teferruatı icraiyesi 
bir nizamname ile tayin edilecektir. 

Bend \l — Muallim asker yetiştirilmesi en ziyade şayanı 
itina mevaddan olup ve balâda arzolunan suveri tensikiye ile 
kısmı evvelin tertibi evvel ve şanisi teşkil edecek efradı 
askerjyei şahanenin az vakit içinde derecei matlûbede behre-
mendi terbiye ve talim olmaları maksadı hasıl olacağı gibi 
şimdiye kadar esnanı tecavüzle gayrı muallim olduğu halde 
sınıfı redife nakleden efrad ile kısmı saniyi teşkil eden asakiri 
şahane dahi redif taburları talim için toplandıkça onlarla beraber 
talimatı askeriyeden hissedar edileceklerdir. Bunların sureti cem 
ye talimi için bir nizamname! mahsus yapılacaktır. 

Bend 12 — Yukarıda sureti teşkili gösterilen redif ve 
mustahfız ilâve taburlarının seferberlikleri zamanında bir hayli za
bite ihtiyaç görüneceğinden ve istibdal zamanında muayyen 
bir imtihan vermeğe muktedir olan küçük zabitlerle gönlile 
terki tezkere edenlerden dahi bilimtihan isbatı ehliyet edecek
lerin ihtiyat mülâzımı sanisi nasbolunması sureti bu ihtiyacı 
mehma emken tehvin edeceğinden sureti maruzai mezkûre 
meriyülicra tutularak ihtiyat mülâzımı sanilerinin teksirine itina 
olunacaktır. Bu bapta dahi ayrıca bir nizamname tanzim edi
lecektir. 

Bend 13 — Vakti hazarda mustahfız ve ilâve asakiri şa
hane taburlarının idaresi ve muamelâtı kuyudiye ve müteferrıası 
dairelerinde bulundukları mukaddem ve tâli taburları ümera 
ve zabitanı marifetile ifa ettirilecek ve vakti seferde her daire
nin nizamiye ve redif ve mukaddem ve tâli alayları kendi mus
tahfız Ve ilâve taburlarına mümkün olduğu miktar zabit ifraz 
ve ita eyliyecek ve esnayi istibdalde mülâzımı saniliğe kesbi 
istihkak ettikleri tezkereleri zahriyelerile sabit olanlardan dahi 
işbu sunufu askeriyeye zabit intihab ve tayin olunacaktır. 

Bend 14 — Redif debboyları aid olduklar» aksamı askeri
yenin her türlü levazım ve teçhizatı askeriyesini istiab edepek 
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surette tevsi ve tesis ile daima mükemmel ve muntazam bir 
halde bulundurulacak ve bu debboyların ahvalini ve redif ve 
mustahfız c -tvellerını teftiş ve muayene için her sene fevkalâde 
müfettişler tayın olunacaktır İşbu tekemmül ve intizam ile 
sureti» 'teftişin tafsilâtı ıcraıyesı „bır nizamnameı mahsus ile 
tayın ve tevsik edıU çektir, 

Bend 15 — Esnayı harbde ashabı naklıyeı askeriyenin 
ahaliden tedariki tabu ve bu hususun vakti hazarda memurini 
mülkiye ile r« dıf zabıtanı tarafından bılıltıhad nazarı itinada 
tutulması muktazı olduğundan bu babda bilûmum tebaai 
şahane tarafından tsnayi seferde ibraz olunan measırı ha
miyet ve futüvvetın bir intizam ve inzibat dairesinde cereyanını 
temin edecek esbabın ıstikmalı ıçm babıâli ile bılmuhabere bir 
nizamı mahsus tanzim edilecektir 

Bend 16 — Hâli seferberıye vazedilecek piyade taburların
da mekkârecıiık hıdematınm bu taburlar efradına gördürülmesi 
sılâhendaz mevcudunun tenakusunu mucıb olacağına binaen sü
vari ve topçu redif efradı mensup oldukları sunufun noksanını 
ikmal ettikten sonra fazlası hıdematı mezkûrede istihdam olun
mak üzere mezkûr piyade taburlarına tevzi ve taksim oluna
caktır Efradı merkumenın sureti ita ve istihdamı dahi nizamı 
mahsusa raptolunacaktır. 

Bend 17 — Bâlâda beşinci bendde nizamiye piyade tabur
ları hakkında beyan olunan sureti tensik mevkii icraya vnzolun-
duğu halde senebesene muallim efradı nizamiye tezayüd edece
ğinden ileride bunların heyeti umumiyesınden icabına göre 
istifade olunacaktır. 

Bend 18 — Berveçhi maruz tensikatı merkumenın icraatı 
fılıyesinden Rumeli ve Anadolu kıt'alarında teksin kuvvei as
keriye maksadı rehini hayyizi husul olacağı gibi silâh taşımağa 
muktedir bilcümle efradı askerîyei mülûkâne matlûp veçhile 
behremendi terbiyeı askeriye olarak cümlesi muallim bir halde 
bulundurulmuş olacaktır. 

Bend 19 — Tertibat ve tensikatı maruza üzerine indelhace 
Rumeli ve Anadolu cihetlerinde cem ve tahşid olunabilecek 
kuvayı askeriyenin sunuf ve miktarını mübeyyin terkim olunan 
iki kıt 'a cetvel leffen arz ve takdim kılındı. Mütaleasından muhatı 
ilmi hakayikı şümulü âli buyrulacağı özere hali seferde payi tahtı 
saltanatı seniye ile civarında kırk iki bin seksen yedi ve Ru
meli cihetinde dahi ikiyüz elli altı bin dokuzyüz otuz beş ne-
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ierki cem an iki yüz doksan dokuz bin yirmi iki neferden iba
ret bir kuvvet peyvestei sahai intizam olacağı gibi yedinci 
orduyu hümayun ile Trablusu garb ve Girid mevkii askerile
rinden maada dördüncü ve beşinci ve altıncı orduyu hüma
yunlar dairelerinde dahi beş yüz sekiz bin dört yüz doksan 
alü neferlik bir kuvvei külliyei satvet endaz tahaşşüd olacaktır-
ki , işbu kuvayi askeriyenin top yekûnu sekiz yüz yedi bin beş 
yüz on sekiz nefere baliğ olur. 

Bend 20 — Rumeli kıt'asının mevakii malûmesinde satvet 
nümayı tahaşşüd olup mesaili malûmenin bilûtfihi taalâ sayei mu-
vaffakiyetvayei cenabı padişahide rehini hüsnü hitam olmasından 
naşi şayan buyrulan müsaadei seniyei cihandari üzerine mem
leketlerine iadesine ibtidar olunan asakiri redife ve mustahfıza 
dağıldıktan sonra kıt'ai mezkûrede doksan bin altı yüz seksen 
dokuz neferden mürekkeb bir fırkai muntazamai nizamiye baki 
kalacaktırki, işbu kuvvetin mevakii askeriyenin derecatı 
ehemmiyetine göre sureti tabiyesi dahi ayrıca bamazbata arzı 
huzuru âli kılınmak üzeredir. 

Devleti aliyei müebbedenin âzami erkânı kuvvet ve mekneti 
bulunan kuvvei cünudiyei mülûkânenin teksiri efradı ve indelhace 
suratı ihtişadile beraber silâh taşımağa muktedir bilcümle tebaai 
müsiimei şahanenin talimatı askeriyeden behremendi meleke ve 
maharet ve teçhizatı askeriyelerinin rehini mertebei mükemme
liyet olabilmesi emrinde levayih ve mazabıtı marazanın muta-
zammın ve iktizayı hâl ve maslahatın müstelzem olduğu tedabir 
ve icraat ber veçhi balâ bend bend arzı ittilâgâhı âli kılınan fez-
ekei mukarrerattan ibaret bulunmakla olbapta ve herhalde emir 

^re ferman hazreti veliyülemir vel'ihsan efendimizindir. 

Esnayi seferde Anadolu kifasında her tabur 
sekizer yüz mevcudiu olmak üzere bulundu

rulacak kuvvei umumiyenin miktarı 
Seksen beş tabur piyade asakiri nizamiyei 
şahane 

Yirmi sekiz tabur redifi mukaddem 
. . tâli 

„ „ » mustahhz 
. ilâve taburu 

Birinci kol
orduyu hü
mayundan 

6 8 000 

8 9 6 0 0 

T. I. G 5. F. 37 
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İkinci kol
orduyu hü
mayundan 

Onaltı tabur redifi mukaddem 
. tâli 

mustahfız 
ilâve taburu 

51 2 0 0 

Dördüncü 
orduyu hü
mayundan 

Otuziki tabur redifi mukaddem 
. tâli 

„ „ mustahfız 
„ ilâve taburu 

102 4 0 0 

Beşinci or
duyu hü
mayundan 

Otuziki tabur redifi mukaddem 
, tâli 

„ „ mustahfız 
ilâve taburu 

102 4 0 0 

Altıncı or
duyu hü
mayundan 

Otuziki tabur redifi mukaddem 
. tâli 

mustahfız 
76 8 0 0 

Onsekiz alay süvari asakiri şahane 
Altı alay topçu asakiri mülûkâne 

9 0 0 0 
9 096 

508 496 

Esnayı seferde payitahtı saltanatı seniye ile civa
rında her tabur sekiz yüz mevcud itibarile 

bulundurulacak kuvve"! umumiyenin 
miktarı 

Yirmi beş tabur piyade asakiri nizamiyei şahane 22 500 
Altı alay süvari asakiri mülûkâne 3 0 0 0 
Û ç alay seyyar topçu asakiri şahane 4 548 
Çata lca ve bahrisiyah ve bahrisefide mensub Kıla 
ve istihkâmat asakiri mülûkânesi 12 039 

42 087 
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Esnayı seferde Bursa ve Kalei Sultaniye ve İz
mit ve İzmir ve Aydın ve Milas alayları dahi 

dahil olduğu halde her tabur mevcudu 
sekizer yüz itibarile Rumeli kifa

sında bulundurulacak kuvvei 
umumiyenin miktarı 

Doksan dört tabur piyade asakiri nizamiyei şahane 
Elli iki tabur redifi mukaddem ^ 

. . . . On üç redif 
• - - » t a h alay.dai-
„ . „ mUStahflZ resinden 
, „ ilâve taburu 

On üç alay süvari asakiri şahane 
Beş alay seyyar topçu asakiri mülûkâne 
iki tabur istihkâm asakiri şahane 

75 200 
41 600 
41 6 0 0 
41 6 0 0 
41 6 0 0 

6 500 
8 035 

800 
256 935 

İrade tarihi: 27 şevval 1303, 17 temmuz 1302 

As: 1 5 0 — İstikrazı Dahili Tahvilâtı İhraç hakkında 
tradei Seniye 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 
4 zilkade 1303, 25 temmuz 1302 

A s a n salifeden müdevver düyunatı külliyei mütenevvianın 
kısmı azamı olan müstakrizatı hariciye mukaddema bir sureti 
tesviyeye raptedilmiş ve doksan dokuz senesi gayetine kadar 
olan düyunu dahiliyenin tesviyesi için dahi tasfiye tahvilâtı çı
karıldığı gibi mukaddema ağır faizlerle Galata sarraflarından 
istikraz olunan mebaliğin dahi bankın matlûbu için çıkarılacak 
tahvilâtın fazlasile bir sureti tesviyeye raptı mukarrer olmasile 
sayei tevfikatvayei cenabı padişahide umuru maliyece bir mes
leki idare ittihazına yol açılmış ve üçyüz iki senesinden itibaren 
esham taksiti dahi sureti muntazamada ifa olunmakta bulunmuş 
isede üçyüz ve üçyüz bir seneleri esham takasiti bakiyesile işbu 
senelerden mütedahil olan maaşattan hazinei celilenin tahminen 
beş yüz bin lira raddesinde deyni kalarak ashabı her ba r 
müracaat etmekte olup eğerce imkân derecesinde arasıra bunlara 
akçe verilmekte isede hali hazır hazineye nazaran işbu matlûbatın 
nakden tesviyesinin kabil olamıyacağı ve ashabı maaşın ise bir 
hayli müddettenberi muntazaman maaş alamamalarından dolayı 
hali zaruret ve müzayakada bulunduğu derkâr olmasile herhal-
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de işbu düyunat için dahi bir sureti tesviye ittihazı hakkında 
cereyan eden mûzakeratın neticesinde geçenlerde bilistizan 
şeref müteallik buyrulan iradei seniyei cenabı padişah! 
mantuku celili veçhile yüzde altı faiz ve dört resülmal 
ile çıkarılan iki yüz elli bin liralık istikrazı dahilî tahvilâtından 
bedelâtı istifa olunabilenlerinden maada mevcud olan yüz elli 
bin liralık tahvile ilâveten üç yüz elli bin liralık daha tahvil 
ihracı halinde salifüzzikir bakiyei düyun dahi tesviye olunarak 
bir takım aceze ve ashabı maaşın küllüyevm hazineye vukubulan 
müracaatlarına nihayet verilmiş olacağına ve eğerçi işbu 
tahvilin faiz ve resülmali için senevî otuz beş bin lira 
kadar bir akçenin bütçeye ithali tabii isede miktarı senevisi 
üç yüz bin lirayı mütecaviz olan esham faizlerinin nısfa tenzili 
kararile yüz elli bin liradan ziyade akçe tasarruf edilmiş olma
sından dolayı işbu otuz beş bin liranın bütçeye tesiri olamıya-
cağı gibi mezkûr faiz ve resülmalde bir müddeti muvakkatei 
cüziye için verileceğine binaen sureti maruza rehini müsaadei 
seniyei cenabı hilâfetpenahî buyrulduğu halde muamelei muk-
taziyenin ifası için Maliye Nezaretine mezuniyet itası bilittihad 
tensib olunmuş isede katıbei ahvalde emir ve ferman hazreti 
veliyülemir efendimizindir. 

Tezkerei Maruza 
15 zilkade 1303, 3 ağustos 1302 

Ü ç yüz ve üç yüz bir seneleri esham tekasiti bakiyesile 
işbu senelerden mütedahil olan maaşattan hazinei celilenin tah
minen deyni kalan beş yüz bin liranın geçende çıkarılan iki 
yüz elli bin liralık istikrazı dahilî tahvilâtından gayrı ez ita 
mevcud olan yüz elli bin liralık tahvile ilâveten üç yüz elli bin 
liralık daha tahvil tab ve ihracile tesviyesi hakkında meclisi mah
susu vükelâdan tanzim olunan mazbata leffen arz ve takdim 
kılınmakla mündericatı hakkında her ne veçhile iradei seniyei 
hazreti padişah! şerefmüteallik buyrulur ise hükmü celili infaz 
edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim olundu efendim. 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 
3 ağusto* 1102 

Residei desti tazim olan tezkerei seniyei Sadaretpenahilerile 
meclisi vükelânın mazbatai melfufesi manzuru âli buyrularak ve 
tezekkür ve istizan olunduğu veçhile iktizasının ifası hususuna 
iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî şeref müteallik buyrularak 
mezkûr mazbata iade kılınmış olmakla olbabda emir ve ferman 
hazreti veliyülemrindir. 
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J f c 1 5 1 — Devlet ial iye ile S ırb i s tan Hııkûnteli bey
ninde tarafeyn memal iki ı ıde k o n s o l o s h a n e l e r 

tesis ine d a i r akdolunaı ı sure l i 
tesviyei m u v a k k a t e 

2 i ağustos 4 eylül 1886 - 18 muharrem 1304 5 teşrinievvel 1302 

Muharririni imza mensub oldukları d-vletler tebaası bey
ninde münasebatı tıcarıyeyı teshil maksadıle bu bapta mezu
niyeti lâzımeyı haiz oldukları halde memaliki mezkûrede k o n 
soloshaneler tesisine ve konsolosların tayını vezaıfıne dair at ide 
muharrer sureta tesviyei muvakkateyı akıd ve imza eylemişlerdir 

Madde 1 — Devletıalıye ile Sırbistan hükümeti konsolos
lar tayını salâhiyetini bilmukabele tasdik ederler Bu konsolos
lar izam olundukları memlekette hukuku mılel kavaldı esası 
üzerine ifayı memuriyet edecek ve bu suretle memaliki şahane
de Sırp konsoloslarının gerek vezaıfı memuriyetlerine ve gerek 
şahıslarına müteallik hususatta memaliki Osmanıyede mukim 
düveli saire konsoloslarına verilen ımtıyazat ve muafıyatı fev
kalâdeye veçhenmınelvucuh hakları olmıyacaktır 

Madde 2 — Bir mahalle bir konsolos nasb ve tayını husu
sunun bunu kabul eden devlet nezdınde konsolosun mahalli 
mezkûrda vücudunu mustelzım ıhtıvacatı ticaret ile lüzumu 
ısbat edilmelidir 

Madde 3 — Sureti tesviyei hazıra bir konsolos mukavele
namesinin akdine asla ırası halel etmemelidir 

Madde 4 — İşbu sureti tesviyei hazıra işbu senedin imzası 
gününden itibaren mevkii icraya vazedilecek ve tarafeyni akı-
deynden bırı bunun ilânı mefsuhıyetını tensib ey emedıkçe nser'ı-
yulıcra addolunacaktır maamafıh ilânı mefsuhıyetın bir mahiyeti 
filiye kesbetmesı için uç ay müddet tayın edilmiştir 

Tasdıkan lılmekal muharririni imza sureti tesviyei hazırayı 
imza ve kendi muhürlenle temhir eylemişlerdir 

İşbu sureti tesviye 7 3 a * « * o s 1886 tarihile ıkı nüsha ola-
4 eylül 

rak Belgratta tanzim olunmuştur 
Zatı şevket sımatıhazretı Pâtiışa- Haşmetlû Sırbistan Kralı 

hinin Fevkalâde ve Murahhas Hazretlerinin Hariciye orta elçisi 
Zıya 

Nazırı Miralay 
Frana Süvıç 

irade tarihi, 19 muharrem 1304, 6 teşrinievvel 1302 
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JN°: 1 5 2 — Mehakimi nizamiye ve devairde alınması 
lâzımgelen harçlara dair tarifei cedide 

BİRİNCİ F A S I L 

Kaydiye harçları hakkındadır 

Madde 1 — Mehakimi nizamiyeye doğrudan doğruya veri
lecek her bir arzuhal ve itirazname ve lâyiha ve beyanname 
ve vekâletname ve ilmühaber ve ihbarname ve alelûmum usulü 
muhakeme iktizasınca ahad tarafından gerek mebadî ve gerek 
esnayi muhakemede ita olunacak olan her bir varakanın kay
diyesi için canibi mahkemeden beş kuruş alınır. 

Madde 2 — Mehakimi şer ' iye ve devairi saireye havale oluna
cak arzuhallerden havale eden daire tarafından beş kuruş alınır. 

Madde 3 — Kayde tâbi olan evraktan bir kere kaydiye 
harcı alındıktan sonra ol evrak diğer mahkemede ibraz olunur 
ise kaydiyesi tekrar ahzolunur. 

Madde 4 — Mevaddı cezaiyede müddei şahsî tarafından 
takdim olunan veya havale ettirilen kayde tâbi bilcümle evrak
tan kaydiye harcı alınır. 

Madde 5 — Kaydolunan evrak zirine kayid defterinin nu-
marasile kaç kuruş alındığı işaret olunarak ziri mukayyidin mü-
hrile temhir kılınacaktır. 

Madde 6 — Kayde tâbi olan evrakın kaydiyesi harcı 
alınmadıkça mahkemece kabulü caiz olamaz. 

İKİNCİ F A S I L 

Rubu ilâm harçları hakkındadır 

Madde 7 — Mahkemeye bir arzuhal verildikte müddeabihin 
miktar ve kemmiyetine veyahut nev'i davaya göre müsted'iden 
berveçhi peşin rubu ilâm harcı alınacak ve bu hare alınmadık
ç a rüyeti davaya mübaşeret olunmıyacaktır. 

Madde 8 — Arzuhalde bir meblâğ tayin ve beyan edilme
miş ise rubu harcın miktarı müsted'inin celbile mahkemece 
badettayin memuru tarafından ahiz ve zahrı arzuhale işaret 
olunur. 

Madde 9 — İddia olunan meblâğ iki bin beş yüz kuruş
tan aşağı olduğu surette alınacak rubu hare maktuan yirmi 
kuruştur. 
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Madde 10 — İstinaf ve temyiz davasında şikâyet olunan 
ilâmdan her kaç kuruş hare .alınmış ise anın rub'u peşin ahzo
lunur. 

Madde 11 — Bir dava ilâma raptolundukta evvelce rubu 
hare namile alınmış olan akçe harcı ilâma mahsup olunacağı 
misillû şayet alınmış olan rubu hare, harcı ilâmdan fazla gö
rünür ise ol halde fazlası canibi vezneden red ve iade kılına
caktır. 

Madde 12 —- Rubu harcın verildiği tarihten itibaren altı 
mah işin arkası aranılmadığı surette arzuhal iptal edileceğin
den peşin alınmış olan rubu hare mahkemeye irad kaydoluna
caktır ve eğer yine o iş hakkında yeniden arzuhal verilir ise 
rubu harcı başkaca alınacaktır. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Tebliğiye harçları hakkındadır 

Madde 13 — İhzar pusulası yahut sair varakanın resmen 
tebliğinde her bir nüshası için tebliğini taleb eden taraftan 
onar kuruş alınacaktır. 

Madde 14 — Evrak tebliğ olunacak şahsın bulunduğu ma
hallin mesafesine göre tarifei mahsusasında muharrer olan üc
reti kademiye başkaca ahzolunur. 

Madde 15 — Hakemlere ve yahut devairi resmiyeden biri
ne mahkemenin kararını havi olup gönderilmesi lazımgelen tez
kereler için tebliğiye namile ayrıca bir hare alınmıyacaktır. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Vekâlet tescili hakkındadır 

Madde 16 — Bir şahıs bir mahkeme huzurunda diğer 
bir şahsı tescil tarikile tevkil eylediği halde bin kuruşa kadar 
daaviye aid vekâletnameler bilâ ücret tanzim olunmak üzere 
andan ziyade vekâletnamelerden mukavelât muharriri iğin ce ahzi 
lazımgelen hare miktarına göre hare alınır. 
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BEŞİNCİ F A S I L 

Bidayet mahkemelerinde alınacak ilâm harçları 
hakkındadır 

Madde 17 — Bidayet mahkemelerinden verilen ilâmattan. 
nisbî olarak alınacak harçlar berveçhi ati tayin olunan derecata 
göre olacaktır: 

Kuruş 
10 Beşyüz kuruşa kadar hükmü havi olandan 
2 0 500 kuruştan 1000 kuruşa kadar 
4 0 1000 „ 2000 
6 0 2000 „ 3000 

100 3000 „ 5000 
Beşbin kuruştan beşyüzbin kuruşa kadar beher bin kuruş

ta yirmi kuruş ve beşyüz bin kuruştan yukarısı için yüzde 
birer rubu ilâve kılınacaktır. 

Madde 18 — Bir şeyin teslimi veya icrayi hükmünü havi 
verilecek ilâmlar için dahi ol şeyin kıymeti ilâmı ita eden mah
keme canibinden takdir edildikten sonra her kaç kuruşa baliğ 
olur ise balâda gösterildiği veçhile harçları alınacaktır. 

Madde 19 — Karar karineye yahut bir senedin reddine 
ve alelûmum bir şeyin teslim veya icrasını şamil olmıyan ka
rarlara dair verilen ilâmattan maktuan yüz kuruş alınır. 

ALTINCI F A S I L 

iflâs maddelerinde alınacak harçlara dair 

Madde 2 0 — Bir tacirin iflâsına ve iflâs kararının feshine 
veya iflâs tarihinin tayin veya tebdiline ve sindik tayinine 
ve hususatı iflâsiyeye müteallik mahkemeden verilen her b i r 
kararnameden başka başka ellişer kuruş maktu harç alınacaktır. 

Madde 21 — Konkurdatonun tasdikini mutazammın verilen 
ilâm için müflis tarafından ashabı matlûba itası taahhüd olunan 
akçe üzerine yüzde iki hare ahrhr. 

Madde 2 2 — Konkurdato tanzim olunmayıp da müflisin 
mevcud malı garameten taksim olundukta ol maldan kezalik 
yüzde iki ilâm harcı alınır. 
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Madde 2 3 — Bir müflisin muamelâta iflâsiyesinden dolayı 
işbu nizamnamenin ahkâmına tevfikan ahzı lâzımgelen harçlar 
evvel emirde masanın mevcudundan jüj komiser marifetile ahz
olunur. 

YEDİNCİ F A S I L 

Hakemler marifetile rüyet olunan daavinin harçları 
hakkındadır 

Madde 24 — Kanunu ticaretin kırkıncı maddesi mucibince 
şürekâ beyninde tahaddüs eden daavinin hakemlere havalesi 
lüzumuna dair verilen kararlar ilâma raptolunarak asıl ilâmdan 
elli kuruş maktu harç alınacak ve suretleri dahi taleb olunur 
ise faslı mahsusunda gösterilen suret harcı alınacaktır. 

Madde 25 — Kanunu mezburun 43 ve 44 ve 49 uncu madde
lerinde beyan olunan hususattan dolayı münazaa zuhurunda 
ayrıca istida takdimi ile davaya bakılmak icab eylediğinde bu 
bapta mahkemelerden verilecek kararlar için ayrıca elli kuruş 
maktu harç alınacaktır. 

Madde 26 — Hakemler tarafından tanzim olunan kararna
melerin tescili için on sekizinci ve on dokuzuncu maddeler 
mucibince alınması lâzımgelen harcın rubu alınacaktır. V e 
mezkûr kararnameler meblâğı muayyen veya bir şeyin teslimini 
şamil olmaz ise davanın cesametine nazaran on dokuzuncu 
maddede gösterilen kaideye tevfikan maktu haıç alınacaktır. 

Madde 27 — Hakemlerin tescil olunan kararı mahkemei 
istinafiyede red olunupta esas davaya girişildikte bu bapta 
verilecek kararlar için istinafta cari olan hare alınacaktır ve 
esas davaya girişilmeksizin istinaf arzuhalleri reddolundukta 
on dokuzuncu maddede gösterildiği veçhile maktu hare 
alınacaktır. 

Madde 2 8 — Balâda murakkam olan harçlar mahkemeye 
müracaat olunmaksızın tahkimname ile tayin olunmuş olan ha
kemler marifetile rüyet olunan davalar hakkında dahi cari 
olacaktır. 

SEKİZİNCİ F A S I L 

İtirazı alelhüküm ve iadei muhakeme ve tashihi karar 
davalarında alınacak harçlar hakkındadır 

Madde 2 9 — Esas davaya girişilmeksizin itirazı alelhüküm 
istidası reddolunur ise olbaptaki ilâmdan maktuan yüz kuruş 
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alınır esas davaya .girişilipte fazla bir şey Hüküm plunmaz ise 
kezalik maktuan yüz kuruş ve eğer fazla bir şey hüküm qlunur 
ise o fazlanın, miktarına göre nisbî harç alınır. 

Madde 3 0 — İadei muhakeme istidasının kabulünde maktuan 
yüz kuruş ve reddinde usulü muhakemei hukukiye kanununun iki 
yüz on üçüncü maddesinde muharrer cezayı nakdiden maada ilâm 
harcı olarak maktuan kezalik yüz kuruş ve tashihi karar isti
dasının kabul yahut reddinde yine bu miktar cezayı nakdî ve 
harç alınır. 

D O K U Z U N C U F A S I L 

İtirazülgayır davalarında alınacak harçlar beyamndadır 

Madde 31 — İtirazülgayır davaları üzerine verilen kararlar 
için adi davalarda alman harçlar misillû harç alınacaktır. 

O N U N C U F A S I L 

Tayini merci hakkında verilen kararlardan alınacak 
harçlar beyamndadır 

Madde 32 — Tayini merci hakkında verilen kararlar için 
eğer esas dava beş bin kuruştan aşağı ise yirmi beş ve beş 
binden fazla olur ise elli kuruş maktu harç istifa olunacaktır. 

ONBİKİNCİ F A S I L 

Feragat olunan daaviden alınacak harçlar beyamndadır 

Madde 33 — Tarafeynin davadan feragat eylemeleri üze
rine verilecek ilâmat için gerek bidayet ve gerek istinaf ve 
temyiz mehakiminde maddei sabıkada tarif olunduğu üzere 
harç alınır. 

ON İKİNCİ F A S I L 

İstinaf mahkemelerinde alınacak harçlar hakkındadır 

Madde 34 — İstinaf istidasının esası maslahata girişilmek-
sizin reddi ve karan karinelerin tasdiki velhasıl bidayeten mak
tu harçlara tâbi olan hüküm ve kararların istinafen tasdiki vuku 
unda bidayeten alman maktu harçlar nisbetinde harç alınacaktır. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



587 

Madde 35 — istinaf mahkemesinde bir ilâm fesih olunupta 
ol ilâmı vermiş olan mahkemeye iade olunur ise maktuan yüz 
kuruş harç alınır. 

Madde 36 — İstinaf davasının esasen tetkikile bidayet 
mehakiminin hükümleri ıslah veya tasdik olunur ise bidayet 
mahkemesinde alınması muktazi olan harçlar derecatmda ilâm 
harcı ahzolunur. 

ON Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

İcrayı muvakkat kararları hakkındadır 

Madde 37 — Esas dava tetkik olunmazdan evvel bir ka
rarın muvakkaten icrasına dair istinaf en verilen kararlardan 
yüz kuruş harcı maktu alınacaktır 

ON D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Temyiz mahkemelerinde alınacak harçlar 
beyanındadır 

Madde 38 — Mahkemei lemyizin hukuk ve ceza daire
lerinde veya heyeti umumiyesinde bir ilâmın tasdikında temyiz 
olunan ilâmın verildiği mahkemeden her k a ç kuruş harcı ilâm 
alınmış ise yine olmıktar ve nakzolunur ise maktuan iki yüz 
kuruş ve ilâmın nakzından sonra bunun mutazammın olduğu 
davayı rüyet eden mahkemeden ikinci defa olarak verilecek 
lâm için maktuan yüz kuruş alınır. 

ON BEŞİNCİ F A S I L 

Suret harçları hakkındadır 

Madde 39 — Bir ilâmın tebliğ olunacak her bir suretinden 
otuz bir kuruş ve badtt tebliğ taleb olunan suretten ilâmatın 
kıt 'asında olmak üzere beher sahifesinden onar kuruş alınır 
v e evrakı sairenin suretleri taleb olundukta beher yüz elli 
kelime için otuz kuruş ve yüz elli kelimeden eksik olur ise 
maktuan otuz kuruş alınır. 
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ÜN ALTINCI F A S I L 

Mevaddı müteferrika beyanındadır 

Madde 40 — Mahkemeden irsal olunan tezkerelerin her 
biri için yirmi beş kuruş harç alınacaktır. Ancak bunların 
tekidlerinden dolayı tekrar harç ahnmıyacakhr. 

Madde 41 — Bir şahsın hacri veya hacirden kurtarılması 
muameiesine dair verilecek kararlardan yüz elli kuruş harç 
alınacaktır. 

Madde 42 — Gerek medyun nezdinde ve gerek şahsı 
aharde olan emval ve emlâk ve nukud ve eşyayi sairenin 
haczi veya badelhaciz ref'ine dair verilecek kararlardan maktuan 
yüz kuruş alınır. 

Madde 43 — Aynen veya hulasaten bir mahalle talik ve 
yapıştırılması lâzımgelen bir varakanın tanzim veyahut suretinin 
ihracı için on kuruş alınır. 

Madde 44 — Mahkeme canibinden tayin olunan memuru 
mahsusun ifayı memuriyetine veyahut sair hususa dair tan
zim edeceği zabıtnameler için onar kuruş alınır. 

Madde 45 — reddi azaya dair vuku bulan istidaların red
dine dair verilen karar için elli kuruş alınır. 

ON Y E D İ N C İ F A S I L 

Mevaddı cezaiyede alınacak harçlar beyanındadır 

Madde 46 — Mevaddı cezaiyede alınacak hare ve masarifin 
cümlesi alelıtlak mücrime aid olacaktır. 

Madde 47 — Ceza davalarında alınması lâzım gelen hare 
ve masarifin peşinen tesviye ettirilmesi mümkün olmadığı hal
de badehu mücrimden tahsil olunmak üzere hesab edilecek ve 
fakat bunlardan muhbirlerle tabib ve memur ve cerrah ve ka
bile ücret ve masarifat yevmiye ve seferiyeleri gibi derhal ifası 
lâzım gelen akçe kezalik ileride mücrimden tahsil olunmak üze
re tarafı Devletten tesviye olunacaktır. 

Madde 4 8 — Bir cürmün tahkikatı evveliyesinde vuku bu
lan kâffei masarif mahkûmu aleyhten ahiz ve istihsal olunur. 

Madde 49 — Bir maznunun hitamı istintakında tanzim olu
nacak istintakname için yirmi kuruş alınır maznunlar müteaddid 
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olduğu halde bu hare kırk yedinci ve kırk sekizinci maddeler 
mucibince ahzolunur. 

Madde 50 — Ceza davalarında hukuku şahsiyeden olmak 
üzere her ne nam ile olursa olsun emval ve emlâk ve eşya 
teslimi veya bir meblâğı muayyen tahsili hükmolunduğu halde 
muahharen mahkûmu aleyhe aid olmak şartile müddei şahsî 
mehakimi hukukiyede cari olan resmi peşinen verecektir. 

Madde 51 — Bir ceza davasının mahkemeye vürudundan 
hitamına kadar tanzim olunan her bir zabıtname için mücrim
den onar kuruş alınır mücrimler müteaddid olduğu halde işbu 
hare her birinden ayrı ayrı ahzolunur. Mahkemece tahkikat 
icrası lâzım geldikte vuku bulan masarif kezalik mücrimden 
ahz ve istihsal kılınır. 

Madde 52 — Kabahate dair ilâmattan yirmi kuruş ve ka
bili istinaf olupta istinaf olunduğu halde ol babta verilecek 
ilâmdan yüz ve temyizen verilecek ilâmdan iki yüz kuruş ve 
cünhaya dair ilâmdan bidayeten elli ve istinâfen yüz ve temyi
zen iki yüz kuruş alınır. Cinayete dair olan ilâmattan yüz ve 
temyizen tetkikatı havi verilen ilâmattan iki yüz kuruş alınır. 

Madde 53 — Umuru cezaiyede vekâlet tescili mevaddı hu
kukiyede olan usul ve resme tâbi bulunacaktır. 

Madde 54 — Kanunun müsaid olduğu ahvalde davadan 
feragat vukuunda hini feragati davaya değin vuku bulan harç 
ve masraf fariğ olandan alınacak ve eğer iki taraf da yekdiğe-
rinden müddei bulunur ve muahharen ikisi de davadan fariğ 
olur ise bu halde vuku bulan harç ve masraf münasafeten iki
sinden ahzolunacaktır. 

Madde 55 — Daavii cezaiyeden dolayı icrayi tahkikat eden 
mahkemenin bulunduğu şehir ve kasaba derunundan celb olu
nacak muhbirlerle hasbellüzum uzak ve yakın mahallere izam
ları icab edecek memur ve tabib ve cerrah ve kabileler ve 
mahkemenin bulunduğu şehir ve kasaba derunundan celb olu
nan muhbirlerin ücreti yevmiyeleri kendilerinin sıfat ve derece
lerine göre mahkeme tarafından kararlaştırılır. Lâkin bu yev
miye ücreti elli kuruşu tecavüz edemez. Bunlar şehir ve kasa
b a haricinde bulunan mahallerden celbolunurlar ise masarifi 
rahiyeleri bilhesab başkaca tediye olunur. 
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Madde 56 — Keşif ve muayene ve saire için uzak ve ya
kın mahallere gönderilecek memur ve tabib ve cerrah ve kabi
leler hakkında maddei sabıkada beyan olunduğu veçhile mua
mele olunur. 

Madde 57 — Ceza davası istinaf veya Temyize nakil olun
duğu halde bu davaların hukuku şahsiyeye aid olan cihetinden 
istinafen veya temyizen alınacak harçlar mevaddı hukukiyeden 
alman harçlara tâbi olacaktır. 

Madde 58 — Daavii cezaiyenin esnayı rüyetinde vuku bu
lan harç ve masraf zabıtnamelerde başka başka gösterilecek 
ve hitamı davada bunların müfredatını havi zabıt kâtibi tara
fından bir cetvel tanzim ve peşin alınan harçlarla tahsili icab 
eden harç vesaire başka başka gösterilerek ilâma derç edilmek 
üzere mahkemeye takdim kılınacaktır. 

ON SEKİZİNCİ F A S I L 

icra harçları beyamndadır 

Madde 59 — llâmatın icrasından dolayı alınacak harçlar 
nizamatı mahsusasına tevfikan ahzolunur. 

ON D O K U Z U N C U F A S İ L 

Depozitodan alınacak harçlar beyamndadır 

Madde 60 — Mehakime veya vezneye veyahut Adliye Ne
zaretine merbut olan devairden birine nukud ve evrakı nakdiye 
veya zikıymet eşyanın tevdii için yüzde yarım harç alınacaktır. 
V e müddeti tevdi bir seneyi tecavüz eder ise beher sene için 
fazla olarak yüzde rubu alınacaktır. 

Madde 61 — Mehakime veya vezneye tevdi olunan nukud 
ve evrakı nakdiye veya zikıymet eşya ve her nevi evrak için bir 
zabıtname tanzim olunup bu zabıtnamenin kaydiyesi ve varakai 
sahiha bahası bidayet mahkemelerinde cari olan usule tâbi ola
caktır. 

Madde 62 — Eşya ve evrakı nakdiyenin takdiri kıymeti 
usulüne tevfikan icra olunacaktır. 
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YİRMİNCİ F A S I L 

Mukavelât muharrirleri harçları beyanındadır 

Madde 63 — Bir şeyin devri tasarrufu zımnında mukavelât 
muharrirliğinden tanzim olunacak sened için ol şeyin tayin ya
hut takdir olunan kıymetinden yüzde yarım harç alınacak ve 
her halde bu harç elli kuruştan dun olmıyacakbr ve eşyayi 
mezkûrenin beyi mukayazasında kıymeti usulüne tevfikan takdir 
kılınacaktır. 

Madde 64 — İcar ve isticar mukavelenamesi için müddeti 
icar ne olur ise olsun yüzde yarım harç alınacak ve fakat bu 
babda alınacak harç her halde elli kuruştan aşağı olmıyacakbr. 

Madde 6 5 — Bu yolda icar ve isticar mukavelelerinin aha
ra devri ve yahut mecurun ahara icarı veya icarın feshi hak
kında olan mukavelenameler için baki kalan müddetin icare-
sinden maddei sabıkada beyan olunan harç alınacaktır. 

[*] Madde 66 — Bir deyin senedinin tanziminde senedin 
havi olduğu meblâğdan yüz bin kuruşa kadar ise yüzde yarım 
ve ziyadesi için beher bin kuruşta iki kuruş resim alınacak ve 
her halde işbu resim elli kuruştan aşağı olmıyacaktır. 

[*] Madde 67 — Bir deynin temdidi müddeti hakkında tan
zim olunan mukavelenameden maddei sabıkada beyan olunan 
harcın nısfı alınacak ve fakat bu resim dahi her halde elli ku
ruştan aşağı olmıyacaktır. 

Madde 68 — Bir deynin teminini havi tanzim olunan ayrı 
kefaletnameden altmış altıncı maddede muharrer olan resimler 
alınacaktır. Kefalet asıl deyin senedinde tahrir kılındı ise ayrıca 
bir resim alınmıyacaktır. 

Madde 69 — Rehin mukavelenamesi ve sulhname ve ibra
name için kezalik altmış altıncı maddede beyan olunan resimler 
alınacaktır. 

Madde 70 — Şirket teşkili ve yahut müddetleri münkaziye 
olmuş olan bir şirketin temdidi müddeti hakkında tanzim olu
nan mukavelenamelerden şirketin se rmayes i ' yüz bin kuruşa 
kadar ise yüzde bir ve yüz bin kuruştan ziyadesi için yüzde 

[*] Altmış altıncı ve altmış yedinci maddeler ahkâmı mefsuhtur. 
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yarım resim alınacak ve her halde sermayenin miktarına nisbe-
ten istifası lâzımgelen resim yuz kuruştan aşağı olmıyacaktır. 

Madde 71 — Bir şirketin sermayesinin tezyidi ile beraber 
sair şeraitinin tadili hakkında tanzim olunan mukavelenameler 
için yalnız tezyid olunan sermaye üzerine mddei sabıkada 
beyan olunan harçlar ahz olunacak ve bu harç her halde yüz 
kuruştan aşağı olmıyacaktır. 

Madde 72 — Bir şirketin feshi ve muamelâtının kat'ı ve 
sermayesinin taksimi hakkında olan mukavelenameden şirketin 
sermayesine ve taksim olunacak mevcud üzerine yetmişinci 
maddede beyan olunan harçlar alınacaktır. 

Madde 73 — Bir şirket sermayesinin vaz ve hissedaran 
tarafından bedeli eshamın ifa olunduğuna dair beyannameler
den şirket mukavelenamesinden alınması lâzımgelen resmin 
rubu miktarı harç ahzolunup ancak bu miktar yüz kuruştan 
aşağı olmıyacaktır. 

Madde 74 — Bir şirketin muamelâtı fesh olunmazdan evvel 
feshi hakkında tanzim kılınan mukavelenameden beher nüshası 
için yüz kuruş alınacaktır. 

Madde 7 5 — Tahkimname tanzimi için yüz kuruş ve umu
mî vekâletname için yüz ve hususî vekâletname için elli kuruş 
alınacaktır. 

Madde 76 — Poliçenin ademi kabul veyahut tediyesinden 
ve emre muharrer bilcümle senedatın ademi tediyesinde veya
hut bir taahhüdün ademi ifasından dolayı tanzim olunacak pro
testonun her bir nüshası için elli kuruş alınacaktır. 

Madde 77 — Bir poliçenin hini tanziminde poliçe üzerine 
keşide kılınan şahsın mahalli ikameti doğru beyan olunmadığı 
ve aranılıpta bulunmadığı halde taharri ilmühaberinin tanzimi 
için elli kuruş alınacaktır. 

Madde 7 8 — Protes to olunmuş olan poliçe ve bono bede
linin tediyesi için şahsı salis tarafından vukubutan talebname 
için yirmi kuruş alınacaktır. 

Madde 7 9 — Aval denilen kefaletnamenin tanzimi için 
kefaleti adiyede alınması lâzımgelen harcın rub'u alınacakbr. 

Madde 8 0 — Hakem tebdili ve azli ve feshi vekâlet ve 
badehu ifayı vekâlet vekil ile müekkil beyninde tanzim olunan 
ibraname için her bir nüshasından ellişer kuruş alınacakbr. 
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Madde 81 — İşbu fasılda beyan olunan varakalar hariçten 
tanzim ettiriiipte havi oldukları imzaların tasdiki için mukave-
lât muharrirliğine müracaat vukubulursa her bir imzanın tasdiki 
için maktuan elli kuruş alınır. 

Madde 82 — Bir varakanın tarihi müsbet olmak için mu-
kavelât muharrirliğinde kaydi taleb olundukta kaydi için elli 
kuruş ve her bir musaddak sureti için yirmi beş kuruş alına
caktır. 

Madde 83 — Tebliğ olunan protesto ve senedat ve evrakı 
saire için dördüncü fasılda beyan olunan tebliğiye harçları 
alınacağı gibi evrakı mezkûrenin suretleri taleb olundukta 
otuz sekizinci madde mucibince suret harcr da alınacaktır. 

Madde 84 — Eşya defteri tanzimi için beher saat için 
maktuan kırk kuruş alınacaktır. 

Madde 8 5 — Mağaza ve dükkân zabıt ve temhiri veya 
eşya füruhtu hakkında tanzim olunacak zabıtların her biri için 
yirmi kuruş alınacaktır. 

Madde 86 — Tüccar defterlerinin tasdiki zımnında her bir 
sahifesi için beşer para alınacaktır. 

Madde 87 — Mukavelât muharrirliği marifetile tercüme 
olunan evrakın her yüz elli kelimesinden otuz kuruş alınacaktır. 

Madde 88 — Hariçte tercüme olunan varakanın mukabele 
ve tasdiki için maddei sabıkada beyan olunan harcın nısfı 
alınacaktır. 

Madde 89 — Lieclittasdik mukavelât muharrirliğine veri
len evrak oraca hıfzolunarak yalnız suretleri alâkadarlara 
verilir. 

Madde 90 — Sahifelerine numara vaz ve sah keşide oluna
cak bir kıt 'a yevmiye defteri ve ticareti bahriye kanunname
sinin elli yedinci maddesine tevfikan defteri mezkûrun yoklan
ması için yirmişer kuruş alınacaktır. 

Madde 91 — Sahifelerine numara vaz ve sah keşide olu
nacak liberto tabir olunur istikrazatı bahriye defteri için on 
beş kuruş alınacaktır. 

Madde 92 — Manifestonun tanzimi talebinde sefine yirmi 
tonilâtoluk ise yirmi ve yirmi tonilâtodan yüz tonilâtoya kadar 
ise kırk ve yüz tonilâtoluktan büyük olur ise altmış kuruş 
alınacaktır. 

T. 1. C. 5. F. 38 
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Madde 93 — Kaptanın raportosu yani takriri için otuz 
kuruş alınır. (Bahriye kanunnamesinin 57 ve 59 uncu maddelerine 
bak) . 

Madde 94 — Tayfa veya yolcuların başka başka veya bir
likte istimaile kaptanın zabıt takriri için yirmi beş kuruş 
ahzedilecektir. ( B a h r i y e kanunnamesinin 61 ve 62 nci mad
delerine b a k . ) 

Madde 95 — Doksan üç ve doksan dördüncü maddelerde 
beyan olunan evrakın sureti taleb olundukta suret için ayrıca 
suret harcı alınacaktır. 

Madde 96 — Tayfa defterinin tanzimi için kaptan ile zabi-
tanın ve tayfaların adedine göre her biri için beş kuruş alına
caktır. 

Madde 97 — Tayfa defterinin tebdilinde sefineye duhul 
veya huruç eden adamların her biri için beş kuruş alınacaktır. 

Madde 98 — Kaptan ve zabitan ve tayfanın sureti istih
damları şurutunu havi tanzim olunan mukavelenameler için on 
beş kuruş alınır. 

Madde 99 — Bendi sabıkta gösterilen mukavelenamenin 
tasdiki için on kuruş alınır. 

Madde 100 — Navul mukavelenamesinin tanzimi için be
deli navul bin kuruşa kadar ise yirmi ve bin kuruştan üç bin 
kuruşa kadar ise kırk ve üç binden altı bin kuruşa kadar ise 
altmış kuruş alınacak ve altı bin kuruştan fazla ise beher iki 
bin kuruş ziyade için on bir kuruş ilâve kılınacaktır. 

Madde 101 — Tahmiliye senedatının beher nüshası için 
sekiz kuruş alınır. 

Madde 102 — Sefinenin teknesi veya hamulesi üzerine ya
pılan istikrazatı bahriye konturatolarının tanzim veyahut yalnız 
tasdiki için meblâğı müstakrize ve yüzüncü bendde muharrer 
derecata göre harç alınacaktır. 

Madde 103 — Sigorta senedinin tasdik ve kaydi için eğer 
sigorta tahtına alınan meblâğ on bin kuruşa kadar ise elli ve 
ziyade ise yüz kuruş alınacaktır. 

Madde 104 — Müsademe ve gark ve şikest vukuunda se
finenin esmam hasılasının depozito tarikile icab eden mahalde 
tevkif ve hıfzı için esmanı mezkûreye göre yüz on üçüncü 
maddede gösterilen harçlar alınacaktır. 
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Madde 105 — Sefinenin seyir ve sefere kabil olup olma
dığının tayini ve müsademat ve haşaratı bahriyenin tahkik ve takdiri 
velhasıl hukuku ticareti bahriyeye müteallik her nevi tahkikat 
ve keşfiyat icrası zımnında erbabı vukuf tayini için yirmi beş 
kuruş alınacaktır. 

Madde 106 — Bilcümle erbabı vukufun tahlifinde her birinin 
tahlif zabtı için otuz kuruş alınacaktır. 

Madde 107 — Bilcümle erbabı vukufa yazılan her bir tez
kere için yirmi beş kuruş alınacaktır. 

Madde 108 — Erbabı vukuf canibinden tanzim olunupta 
mahkemeye veya mukavelât muharriliğine takdim olunan tak
rirlerin kayid ve hıfzı için kaydiye harcından başka otuz kuruş 
alınacaktır. 

Madde 109 — Sefinenin inşası ve donanması ve teçhiz 
levazımı ve kumanyası için verilen akçe ve eşyayı saireye ve 
istikrazatı bahriye için kanunu ticareti bahriyenin altıncı mad
desinin altıncı ve yedinci fıkralarına tevfikan iki nüsha olmak 
üzere tanzimi lâzım gelen pusula ve ilmühaber ve senedaü 
gayri resmiyenin bir nüshasının ticaret kalemine veyahut 
ticaret kançılaryasına emaneten vaz'ı için on beşer kuruş 
alınacaktır. 

Madde 110 — Kanunnamei ticareti bahriyenin altıncı mad
desinin birinci ve üçüncü fıkralarında beyan olunan masarif 
ve düyunun müfredat pusulalarının tasdiki için on kuruş 
alınacaktır. 

Madde 111 — Sefine muhasebe defterinin her sefer hita
mında sah keşidesile kapatılması için yirmi beş kuruş alınacaktır. 

Madde 112 — Bir sefinenin veya hamulesinin Abandon 
tarikile terki halinde tanzim olunan mazbata için elli kuruş 
alınır. 

Madde 113 — Kıymeti muayyen veyahut tahmini kıymeti 
mümkün olan eşya defterinin tanzimi için kıymeti üç bin ku
ruşu tecavüz etmez ise otuz ve tecavüz eder ise bin kuruşta 
on kuruş alınacaktır. 

Madde 114 —- Bir sefine veya bir hissesinin ve bir sanda
lının ve alât ve edevat ve eşyayı sairesinin bilmüzayede füruhtu 
için semeni bin kuruşa kadar ise otuz ve bin kuruştan iki bin 
kuruşa kadar ise kırk ve iki bin bir kuruştan elli bin kuruşa 
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kadar fazlası için beher iki binde fazla kırk ve elli bin kuruş
tan yüz bin kuruşa kadar fazlası için beher iki bin kuruşta faz
la yirmi ve yüz bin kuruşu tecavüz eylediği halde beher iki 
bin kuruş için fazla on kuruş alınacaktır. 

irade tarihi: 12 muharrem 1304, 29 eylül 1302 

Harç tarifesinin 66 ve 67 nci maddeleri makamına kaim 
olmak üzere kaleme alınan fıkrai nizamiye 

Mukavelât muharrirliklerince tanzim ve tasdik olunan sene
datın beş bin kuruşa kadar meblâğı havi olanlarından maktuan 
on ve beş bin bir kuruştan on bin kuruşa kadar olanlarından 
yirmi beş ve on bin bir kuruştan ziyade mebaliği havi bulunan
lardan elli kuruş harç alınacaktır. Ziraat Bankasından akçe 
istikraz eden zürradan alınacak deyin ve kefalet senedlerile gerek 
varidatı miriyenin ve gerek aşar üzerinden alınan maarif ve 
menafi hisselerinin ilzam ve ihalesinde mültezimlerden ve küfe-
lâsından alınacak senedlerin tasdiki için dahi işbu harcın nısfı 
istifa kılınacaktır. Senedde münderiç vadenin temdidile tanzim 
olunacak mukavelenamenin tasdiki için nısıf harç alınacak ve 
şu kadar ki bu harç on kuruştan noksan olmıyacaktır. 

irade tarihi 13 safer 1307, 26 eylül 1305 

Nr. 1 5 3 — Posta pullarının değiştirilmesi 
hakkında iradei seniye 

Arz tezkeresi 

18 rıbiülevvel 1301, 5 kânunusani 12W 

Devleti Aliye Postalaıında mevcud ve müstamel ve müte
nevvi pulların fersıdeleşmiş ve kalpları zuhur etme ğe başlamış 
olduğundan dahilî posta pullarının imhasiie kıymeti nisbıyesi 
derecatı mütefavitede olmak ve renkleri iki senede bir tebdil 
ettirilmek üzere nesakı vahidde lüzumu miktar pul ihdas ve imal 
ve dahilî pulların mevcud ittihad pullarile bıttensik dahilde 
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dahi istimal edilmesi ve otuz üç bin üç yüz altmış kuruş ma
sarifi tabiyesinin dahili muvazene bulunan tertibten tesviyesi 
ve bu pulların ahiz ve sarfından ve emri muhafazasından mesul 
olmak üzere umum pul muhafızı namile kefilli bir memur tayin 
edilmesi hakkında Pos ta Nezaretinin iş'arı üzerine Şûrayı 
Devlet Dahiliye Dairesinin mazbatası 27 muharrem 300 tari
hinde arzı huzuru âlî kılınmıştı. Ehemmiyeti maslahattan bah-
sile Nezareti müşarileyhadan bu kere g-önderilmiş olan tezke
renin leffile Dahiliye Nezareti Celilesinin tezkeresi arz ve tak
dim olunmakla olbapta emir ve fermanı hümayunu hazreti 
padişahî her ne veçhile şerefmüteallik buyurulur ise infazı man
tuku münifine iptidar edileceği beyanile tezkerei senaverî ter
kim kılındı efendim. 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile tezkerei maruza melfufile beraber manzuru âlî buy-
rulmuş ve bervechi istizan muamelâtı maruzanın ifası hususuna 
iradei seniyei cenabı şehriyarî şerefsudur buyurularak zikrolu
nan tezkere melfufile beraber iade kılınmış olmakla olbapta. . 

21 rebiülevvel 301 8 kânunusani 99 

K«: 1 5 4 — Tekaüd Sandığında toplanan paraların 
suret ve mahalli sarfı hakkında iradei seniye 

Arz tezkerisi 

16 rebiülevvel 1301, 12 şubat 1299 

Şurayı Devlet Tanzimat Dairesinden bittanzim melfufatile 
maan arz ve takdim kılınan mazbatanın hulâsai mealinden 
müsteban olduğu üzere umumen Tekaüd Sandığından istifade 
edemiyen memurini kadimeye ve onlardan vefat edenlerin ey
tam ve eramiline mütekaidini kadime maaşatı mahlûlâtından 
tahsis edilecek maaşlar hakkında mukaddema tanzim ve tak-
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dim olunup mer ' iyeti ahkâmına iradei seniyei hazreti padişahı 
şeref sudur eden nizamname mucibince Tekaüd Sandığı muha
sebesinin cemiyeti umumiyesinden musaddak hesap defterinde 
gösterildiği üzere doksan dokuz senesi temmuzu iptidasından kâ
nunuevvel nihayetine kadar altı mah zarfında mahlûlâtı vakıadan 
teraküm eden on altı bin iki yüz seksen altı buçuk kuruştan 
on bin üç yüz elli bir kuruşu işbu üçüncü def'aki taksime dahil 
bulunan ashabı müstediyata tahsis ve bunun bin iki yüz yirmi 
dört kuruşu iki yüz kuruş kadar maaşa müstahak olanlara 
tamamen ve üst tarafının iki yüzü tam ve bakisi ileride 
vuku bulacak mahlûlâttan ikmal edilmek üzere yüzde hesabile 
memurini kaimeden üç zate taksim ve dokuz bin yüz yirmi 
yedi kuruşu dahi usulü mezkûre veçhile yirmi sekiz memurun 
eytam ve eramiline tevzi edilmek ve sekiz yüz seksen üç kuruşu 
birinci ve üçüncü tertib müsted'ayata verildiği gibi evvel aldık
ları yüzde kırkın kırk dokuza iblâğı için ikinci tertib müsted'a-
yat ashabına zammolunmak ve beş bin elli iki buçuk kuruş 
dahi cemiyetin kararile birinci ve ikinci müsted'ayat ashabının 
bakıyei matlûblarına mahsuben yüzde on dört hesabile taksim 
kılınmak lâzımgeldiği ve şu hesabça iki yüz kuruştan ziyade 
maaşa müstahak olan mütekaidin ve eytam ve eramile yüzde 
altı raddelerinde akçe isabet ederek sureti muharrere hük
mü nizam ve kararı vakıa muvafık görüldüğü beyanile ber
veçhi muharrer ifayı muktazasının Maliye ve Tekaüd San
dığı Nezaretlerine havalesi tezekkür kılınmış olmakla olbabta 
her ne veçhile iradei seniyei hazreti mülûkâne şerefmüteallik 
buyrulur ise infazı mantuku âlisine iptidar edileceği beyanile 
tezkerei senaveri terkim kılındı efendim. 

Iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile evrakı melfufe manzuru âlî buyrulmuş ve berveçhi 
istizan tevziatı muktaziyenin icrası hususuna iradei seniyei 
hazreti padişah! müteallik ve şerefsudur buyrularak evrakı ma
ruza iade kılınmış olmakla olbapta. 

8 cemaziyelevvel 1301, 23 »abat 1299 
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JSfe : 1 5 5 — Ruıııelifeııeri Karyesinin Küçükçckmeccye 
bağlı olmak üzere müdürlük haline konulmasına 

dair iradei seniye 

A R Z T E Z K E R E S İ 

// cemaziyelâhir 1301, 27 mart 1300 

Boğaziçinde kâin Rumelıfeneri Karyesinin Beyoğlu mutasar
rıflığından bittefrik çatalcaya rapt ve ilhak olunacağını haber 
aldıklarından ve budiyeti cihetile duçarı müşkilât olacakların
dan bahsile kemakân Beyoğlu Mutasarrıflığı dahilinde bulundurul
ması hakkında karyei merkume muhtaranı taraflarından rikâbı 
hümayunu cenabı mülûkâneye takdim olunan arzuhal üzerine 
Şehremanetile muhabereyi şamil tezkere ile melfufatının gönde
rildiğine dair Dahiliye Nezareti Celilesinden varid olan tezkere 
takımile arz ve takdim kılındı. Mealinden müsteban olduğu 
üzere Rumelifeneri ve Kısırkaya ve Karipçe ve Kilyos Karye
lerinin Küçükçekmece Kaymakamlığına merbut bulunmak ve 
Rumelifenerinde ikamet eylemek üzere bir Müdürlük teşkili 
Şûrayı Devlet kararından olarak emaneti müşarileyhanın ceva
bında dahi bu suretin ahalii merkumece mucibi suhulet olacağı 
cihetle Müdürlüğe beşyüz ve kitabete ikiyüz kuruş maaş tahsisi 
gösterilmiş olduğundan mezkûr maaşların bin üçyüz senei ma
liyesi muvazenesine ilâveten tahsis ve itası hususunun istizanı 
lüzumu gösterilmiş olmakla olbapta her ne veçhile iradei seni-
yeyi hazreti padişahı şerefmüteallik buyurulur ise mantuku mü-
nifi infaz edileceği beyanıle.. 

iradei seniyegi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile evrakı maruza manzuru âli buyurulmuş ve berveçhi 
istizan muamelâtı lâzımenin ifası hususuna iradei seniyei haz
reti padişah! müteallik ve şerefsudur buyurularak evrakı maruza 
iade kılınmış olmakla olbapta.. 

12 cemaziyelâhir 1301, 28 mart 1100 
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Ns: 1 5 6 — Dedeaöac ı ı ım L i v a M e r k e z i i t t ihazına 
d a i r i r a d e 

Arz tezkeresi 

10 şevvval 1301, 21 temmuz 1300 

Edirne Vilâyeti dahilinde kâin Dedeağacı mevkiinin ehem
miyeti hasebile merkezi liva ittihazı taksimi vilâyet komisyo
nunca tasavvur olunduğundan ol halde Dimetoka Sancağının 
ne suretle kalması lâzımgeleceği komisyonu mezkûr kararile 
vilâyeti mezkûre valiliğinden bilistilâm alman cevapta Dedeağa-
cının günden güne kesbeylediği mamuriyet ve ehemmiyet ica-
bınca Mutasarrıflık merkezi ittihazı muktazi ve Dimetokanın 
zaten merkezi vilâyete beş altı ve şimendiferle bir buçuk saat 
mesafede bulunduğundan Dimetokanın birinci sınıf Kaymakam
lığa tahvilile merkezi vilâyetten idaresi münasip idüği bidirildil-
ğinden ve Dimetoka Mutasarrıflığının muhassasatı haliyesi şehrî 
on iki bin yüz yirmi ve Dedeağacı Kaymakamlığının tahsisatı 
şehrî iki bin iki yüz otuz kuruş idiğünden işbu muhassasatı 
haliyelerile berveçhi iş 'ar Dedeağacının Mutasarrıflık ve Dime
tokanın Kaymakamlık merkezi ittihazı zımnında vilâyeti mez-
kûreye mezuniyet ve intihab komisyonuna malûmat itası ve 
Adliye ve Maliye Nezaretlerile makamı valâyı fetvapenahiye 
beyanı keyfiyet olunması hususuna dair Şûrayı Devlet Dahiliye 
Dairesinden tanzim olunan mazbatanın gönderildiği beyanile 
ifayı muktezası hakkında Dahiliye Nezareti Celilesinin tezkeresi 
mazbatai mezkûre ile beraber arz ve takdim kılınmış olmakla 
olbabta emir ve fermanı hazreti padişahî ne veçhile şerefmüte-
allik buyrulur ise infazı mantuku münifine iptidar edileceği 
beyanile. 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile melfuf tezkere ve mazbata manzum âlî buyrulmuş ve 
berveçhi istizan muamelâtı muktaziyenin icrası hususuna iradei 
seniyei hazreti padişahî müteallik ve şerefsudur buyrularak 
mezkûr tezkere ve mazbata iade kılınmış olmakla olbabta. 

11 şevval 1301, 22 temmuz 1300 
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Ni: 1 5 7 — Dersimin Pah Kazasının memurini 
mülkiyesine tahsisat itasına dair 

iradei seniye 

Arz tezkeresi 
22 zilkade 1301, 1 eylül 1300 

Dahiliye nezareti celilesinin melfuf Şûrayı Devlet dairesi 
mazbatası ve defteri ile beraber arz ve takdim kılınan tezke
resinde gösterildiği veçhile Dersim Vilâyeti merkezi Pah Ka
zası olmak üzere teşkil edilmiş ise de muahharan merkezi 
vilâyetin Hozatta istikrarile mezkûr Pahın ehemmiyeti mevkii-
yesinden naşi temini asayişi daimisi maksadına mebni Kayma
kamlıkla idaresi vilâyetçe kararlaştırılarak zaten mevcud bu
lunan Mazgird Kaymakamlık heyeti Paha nakledilmiş ise de 
Kaymakamlık ve tahrirat kitabeti maaşı olan iki kalem bin 
üçyüz on dört kuruş tahsisatı kadimesi hini teşkilde muhassa-
satı cedideye karşılık tutularak kaydi terkin olunmuş ve dok
san yedi senesinden beri Pah kazası kaymakamlığına bin yüz 
yetmiş ve tahrirat kitabetine yüz elli kuruş maaş ve hükümet 
konağına şehrî yüz elli kuruş icare verildiği üç yüz senesinin 
mahallî muvazenesinden anlaşılmış idiğünden mezkûr doksan 
dokuz senesi gayesine kadar verilecek miktarı vilâyetin mez
kûr seneler muvazenelerine dahil bulunan tertibatın fazlası zu
hur eder ise ondan etmediği halde bütçe açığına ve zuhurat 
tertibi fazlasına ve ondan sonrasının dahi bin üçyüz senei ma
liyesi muvazenesine ilâveten tesviye olunmak üzere mezkûr 
Pah Kaymakamlığına bervechi muharrer bin yüz yetmiş ve Tah
rirat Kitabetine yüz elli ve konak icaresi olarak yüz elli kuruş 
ki ceman bin dört yüz yetmiş kuruşun tahsis ve tesviyesi için 
Nezareti müşarileyhanın taleb eylediği mezuniyetin itası ba
bında her ne veçhile iradei seniyei hazreti padişah! şerefmü
teallik buyrulur ise infazı mantuku münifine iptidar edileceği 
beyanile. 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile evrakı maruza manzum âli buyurulmuş ve bervechi 
istizan mezuniyeti matlûbenîn itası hususuna iradei seniyei haz
reti padişah! müteallik ve şerefsudur buyurularâk evrakı mez
kûre iade kılınmış olmakla olbapta.. 

23 zilkade 1301, 2 eylül 1300 
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Ns: 1 5 8 — Dersaadette yapılmakta olan kalemkAr 
yemeni ve emsali eşyadan resim alınmaması 

hakkında iradei seniye 

Arz tezkeresi 
24 zilkade 130', 3 eylül 1300 

Dahiliye nezareti celilesinin leifen arz ve takdim kılman 
tezkeresile Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatası ve evrakı 
müteferriası meallerinden müsteban olduğu üzere dersaadette 
imal olunan kalemkâr yemeni ve bohça ve emsali eşyadan şeh-
remanetince alınmakta olan damga resminin dahilde sarfola-
caklara hasrı ve çünkü mensucata damga darbı eşyanın taklid-
den muhafazası maksadına müstenid olduğundan taşralara 
götürülecek kısmına damga darbı tahtı mecburiyette tutulmıyarak 
ashabının ihtiyarına bırakılması takarrür etmiş olduğu halde 
Avrupadan külliyet üzere gelmekte bulunan taklidlerinin bir gûna 
damga resmine tâbi olmaması eşyayı mezkûrenin buraca sürü
müne mâni ve bu sanatın günden güne tedennisine sebeb ol
duğu cihetle emaneti müşarileyhaya tebligatı muktaziye icrası 
yazmacı ve çullâh esnafı taraflarından verilen istidanameler 
üzerine ticaret nezareti celiiesinden batezkere iş 'ar olunmuş ve 
bu misillû mamulât ve mensucatı dahiliyeden resim ahzolunduğu 
takdirde memaliki sairede yapılıp gelenlerle bittabi fiatça reka
be t edilemiyeceği ve bu suret ticareti dahiliyeyi tazyik edeceği 
gibi dersaadetçe emtia damgasile kazazhane resminin senevi 
hasılatı gayrisafiyesi iki kalem ceman yirmi bir bin yüz dok
san dört kuruştan ibaret kalarak idare masrafı dahi dahili he
sap edildiği halde hasılatı safiye bütün bütün azalacağına binaen 
böyle cüz'î bir resim için esnafı tazyikten ise işbu emtia damgası 
ve kazazhane rüsumu ahzinden külliyen sarfı nazar olunması 
tezekkür kılınmış olmakla berveçhi iş 'ar icrayı iktizasının neza
reti müşarileyhaya havalesi ve ticaret nezaretine dahi malûmat 
itası hakkında her ne veçhile emir ve iradei seniyei cenabı şeh-
riyarî şerefmüteallik buyrulur ise mantuku münifi infaz edileceği 
beyanile. 

Iradei seniyeyi mübelliğ hamif 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile evrakı maruza manzuru âli buyrulmuş ve berveçhi 
istizan zikrolunan resimlerin ahizden külliyen sarfı nazar olunması 
hususuna iradei seniyei hazreti padişahı şerefmüteallik buyrul-
masma mebni evrakı mezkûre iade kılınmış olmakla olbapta. 

25 zilkade 1301 
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Ne: 1 5 9 — Rus istilasına maruz kalmış olan Şarkoyü 
ahalisinden 1 2 9 5 senesi kanunusanisinden 

evvele aid dııhaıı resminin alınmaması 
hakkında iradei seniye 

Arz Tezkeresi 

28 zilhicce 1301, 6 tesinievvel 1300 

Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin leffen arz ve takdim 
kılınan mazbatasında Şarköyü ahalisi tarafından gelen telgraf-
name üzerine sebkeden iş 'ara cevaben Rüsumat Emanetinden 
meb'us tezkere mealinden müsteban olduğu üzre bin iki yüz 
doksan beş senesi kânunusanisinden mukaddem aranılan tütün
ler ne miktar ise üç rub'unun kaydi terkin ve bir rub'undan 
resim tahsili ilân olunmş ve oltarafta istilânın iptidasından hü
kümet ve memurinin Geliboluya naklini müteakip Rusyalunun 
Kazayı mezkûru istilâ eylediği sırada tütün mahsulü Kazaklar 
tarafından mahvedildiği bilistilâm Edirne Vilâyetinden cevaben 
gelen tahriratta beyan ve bilmuhabere Emaneti müşarileyhanm 
cevabında da ahalinin bin iki yüz doksan üç ve doksan dört 
seneleri mahsullerinden gürü nen noksanın duhan resminden 
istisnası dermeyan kılınmış olduğundan ahalii merkumeden ara
nılan diğer rubu duhanın dahi resimden istisnası umuru zaruri-
yeden görülmekle icrayı icâbı zımnında Emaneti müşarileyhaya 
mezuniyet ve Maliye Nezaretine malûmat itası tezkkür kılınmış 
olmakla olbabta herne veçhile iradei seniyei hazreti padişahî 
şerefmüteallik buyrulur ise infazı mantuku celiline iptidar edi
leceği beyanile.. 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile melfuf mazbata manzuru âli buyrulmuş ve berveçhi 
istizan mezuniyeti matlûbenin itasile Nezareti müşarileyhaya 
dahi malûmat verilmesi hususuna iradei seniyei hazreti padişa
hî şerefmüteallik buyrularak mazbatai maruza iade kılınmış 
olmakla olbapta.. 

30 gilhicce 1301, 8 teşrinievvel 1J09 
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Na: İ t H ) — Yeniden bir Meclisi Maarif Kurulması 
hakkında iradei seniye 

Arz tezkeresi 

26 muharrem 1302, 3 teşrinisani 1300 

Maarif Nezareti memurlarından mürekkeb olarak haftada 
iki gün meclisi maarif akdolunmakta ise de memurini muma
ileyhimin vezaifi mahsusalarile meşguliyetleri cihetile berveçhi 
matlûb tesviyei umurda usret çekilmekte olduğu gibi sayei 
maarifvayei hazreti padişahide varidatı mahsusai cedide ile me
maliki mahrusanın her tarafında doksan kadar mekâtibi idadiye 
inşası derdest olarak bu da mesalihi sabıkayı iz'af eylediğine 
mebni ayrıca bir Meclisi Maarif teşkiline lüzum görünmekle 
Riyasetine Şûrayı Devlet Azasından fezaili ilmiye ve dirayeti 
mûsellemesi cihetile Faziletlû Haydar Efendi Hazretlerinin ve 
Azalığına yirmi seneden beri dairei maarifte müstahdem olup 
ulûmu arabiye ve lisanı Fıransaviye ve Avrupa maarifinin 
suveri tahsiliyesine vâkıf olan Mekâtibi Rüştiye Müdürü Saa 
detlû Selim Efendi Hazretlerile mülga Şûrayı Maliye Azalığın-
dan munfasıl Saadetlû Hilmi ve Mektubu Dahiliye hulefası 
mütehayyizanmdan İzzetlû Ahmed Beyin tayinile Meclis Başki-
tabetinde bulunan Saadetlû Aziz Beyefendi Hazretleri zaten 
Azahkla memuriyetinde kaim idüğinden onun dahi idamei me
muriyeti ve Riyasete yedi ve Selim ve Hilmi Efendilere dör
der bin ve Ahmed Beye iki bin beş yüz ve Aziz Beyin mu-
hassas olan üç bin kuruş maaşına zamimeten bin kuruş tahsisi 
ve Nezaret Muhasebeciliğine muhassas olan üç bin kuruş ma
aşa da bin kuruş zam ve ilâvesi hakkında Maarif Nazırı Dev-
letlû Paşa Hazretlerinin takriri leffen arz ve takdim kılındı. 
Sayei maalivayei hazreti padişahide neşir ve tamimi maarif 
emri ehemmine iptidar olunması cihetile buna aid teşebbüsat 
ve muamelâtın suveri matlûbede cereyanile tesrii filiyatı için bir 
heyeti mahsusa teşkiline maddeten lüzum görülüp bunda düşü
nülecek cihet tahsis edilecek mebaliğin bütçede karşılığı olup 
olmadığı maddesi olarak bu zamimenin Mektebi Sultanî masa
rifinin maarif için ba iradei seniyei cenabı tacidarî tertib edilen 
varidatı cedideden tesviye olunacağı cihetle mektebi mezkûr 
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tahsisatından fazla kalacak mebahğden verileceği cumleı ış'ardan 
olmasına nazaran bervechi istizan ifayı muktazası hususunun 
Nezareti muşarıleyhaya havalesi ve Maliye Nezareti Celılesı-
ne de malûmat itası hakkında her ne veçhile iradei seniyei 
cenabı mülûkâne şerefmüteallik buyrulur ise hukmu cehli icra 
olunacağı beyanıle 

İradei seniyeyi mubellığ hamiş 

Resıdeı desti tazım olan işbu tezkerei samıyeı sadaretpena-
hılerıle melfuf takrir manzuru âlî buyrulmuş ve bervechi istizan 
muamelâtı lâzımemn ifası hususuna iradei seniyei hazreti padi
şahı müteallik ve şerefsudur buyrularak mezkûrj takrir iade 
kılınmış olmakla olbapta 

27 muharrem 1302 4 teşrinisani 1300 

NB: H»l — Suriye Vilayeti dahilinde Cemanı ve Be-
ıııs.ıab ka/.ıl.ıi'i kurulmasına dair iradei seniye 

Arz tezkeresi 

Selhı muharrem 1302 7 teşrinisani 1300 

Dahiliye Nezareti Cehlesının leffen arz ve takdim kılınan 
tezkeresi ve Şûrayı Devlet Dahiliye dairesinin mazbataı melfu-
fesı meallerinden musteban olduğu üzere Suriye Vilâyeti dahi
linde Belka Sancağının vüsat ve cesametine ve bir çok kura
nın merkezi Livaya baıd olmasına mebni Cemaın ve Benısaab 
namlarile ikinci sınıftan muceddeden ıkı Kaymakamlık teşkili lü
zumu vilâyeti mezkûre valılığından inha olunmuş ve sureti ış 'a-
ra nazaran livayı mezkûr yuz kırk altı karyeyi camı ve eksen 
kurasının merkezi Livadan sekiz on saati mütecaviz mesafede 
vaki olması cıhetıle idarece bazı mertebe suubetı ve ahalice bir 
çok meşakkati ve hususile tahsili emval ve mürettebatça müş
külâtı daı olduğu cihetle kurayı mezkûreden kanb olanlarının 
merkezi livadan ıdaresıle kusur doksan b i r karyeden Cemaın 
kazasını tertib eden kuranın miktarı elh uç ve nüfusu on bin 
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iki yüz adet ve mürettebatı seneviyesi dokuz yüz yetmiş yedi 
bin sekiz yüz kırk dokuz ve Benisaab Kazasının kurası otuz 
sekiz ve nüfusu on bin yedi yüz elli sekiz adet olup mürette
batı seneviyesi dahi bir milyon üç yüz doksan bin dört yüz 
yetmiş bir kuruş bulunduğu ve tedabiri islahiye ile tabii hasıl 
olacak bir senelik fazlai varidatın bir cüz'ü bile masarifi vakı
aya kâfi olacağı anlaşılmakla berveçhi iş 'ar bunların tahvili 
idareleri emsaline muvafık ve bu Kaymakamlıkların ikinci sınıf
tan olmak üzere teşkili dahi ehmmiyeti mevkiiye ile mütenasib 
bulunduğundan memurini dahiliye ve şer 'iye ve maliye için ikti
za eden şehrî sekiz bin yedi yüz yirmi kuruşun üç yüz senesi 
muvazenesine ilâveten tahsisile zikrolunan kazaların ol suretle 
icrayı teşkilâtı ve iktiza eden memurların tayin ve izamı husu
sunun devairi müteallikasına ve tarafı valâyı meşihatpenahiye 
havalesi ve mahkemei nizamiye memurları maaşatı için eğerçi 
mahallince bir şey denilmemiş ise de sair kazalarda olduğu 
gibi oralarda dahi mahakimi nizamiye teşkili umuru tabiiyeden 
bulunduğundan bunlar için muktazi maaşatın muvazenede kar
şılığı bulunduğu halde ondan olmadığı surette Dahiliye ve Ma
liye memurları misillû bunun dahi tahsisatı adliyeye ilâveten 
tesviye olunmak üzere icab eden memurların intihab ve tayin 
olunmasının Adliye Nezaretine iş'arı şûrayı mezkûrda tezekkür 
edilmiş ve bu bapta dermeyan edilen muhassenat ve teshilâta 
binaen ber mucibi mazbata ifayı muktazası tezkerei mezkûrede 
gösterilmiş olmağın ol bapta her ne veçhile emir ve fermanı 
hümayunu hazreti mülûkâne şeref müteallik buyrulur ise infazı 
raantuku münifine iptidar edileceği beyanile.. 

tradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpena-
hilerile melfuf tezkere ve mazbata manzuru âli buyrulmuş ve 
berveçhi istizan muamelâtı muktaziyenin ifası hususuna iradei 
seniyei hazreti padişahî şeref müteallik buyrularak tezkere ve 
mazbatai maruza iade kılınmış olmakla olbapta.. 

5 safer 1302, 12 teşrinisani 1300 
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>fe. 162 — Sivas belediyesinin yııhlıı araba ve 
ha>\anlardan resini alması hakkında 

iradei seniye 

( Arz tezkeresi) 
25 cemazıyelevvel 1302 27 şubat 1300 

Dahiliye Nezareti Celılesının Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesi 
mazbataı melfufesıle arz ve takdim kılınan tezkeresi meallerinde 
Sivas Vilâyetinde şehir ve kasabatın nizamı mevzuu dairesinde 
tanzim ve tanzıfı için vasıtaı münferide bulunan belediye vari
datının azlığı cihetile temini ihtiyaca kâfi olamadığından ve ne-
vahı hasılatı belediyesi dahi nahiyelerin havı olduğu kuranın 
tanzifatına sarfolunup bu cihetle şehir ve kasabat için lâzım 
olan sermayenin bir kat daha azaldığından ahalice bar olmıya-
cak ve hıssedılmıyecek surette şehir ve kasabalara giren yuklu 
arabalardan kırk ve beygir ve ester ve deveden yirmi ve mer-
keblerden on para resim istifasına vilâyetçe beyanı lüzum edil
miş ve bu yolda Selanik Vılâyetınce dahi resim alına gelmekte 
olduğu gibi işbu resmin miktarı ahaliye bar olmıyacak surette 
mutedil bulunmuş olduğundan bu bapta bir gûna sui ıstımalât 
vukua getirilmemek ve hasıl olacak varidatın belediyeye irad 
kaydedilerek şehir ve kasabaların tanzim ve tanzifatına karşılık 
tutulmak şartile resmi mezkûrun istifası zımnında vilâyeti mez-
kûreye mezuniyet itası gösterilmiş olmakla olbapta her ne veç
hile iradei seniyei cenabı hılâfetpenahî şerefmuteallık buyrulur 
ise infazı mantuku alisine ıptıdar edileceği beyanile 

fradeı senıyeyı mubellığ hamiş 

Kesıdeı desti tazım olan işbu tezkerei samıyeı sadaretpe-
nahılerıle melfuf tezkere ve mazbata manzuru âlı ve berveçhi 
istizan şeraiti maruza dairesinde olarak resmi mezkûrun istifası 
rehini musaadeı seniyei cenabı cıhandarî olarak tezkere ve 
mazbataı maruza iade kılınmış olmakla olbapta 

28 cemazıyelevvel 1J)2 ve 3 mart 1301 
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J V f c : 1 0 3 — Bulgardayı Madeııihümayııııu Kasa
basında Kaza teşkiline dair iradei seniye 

Arz tezkeresi 

2 cemaziyülâhır 1302, 7 mart 1301 

Dahiliye Nezareti Celilesinin leffen arz ve takdim kılınan 
tezkeresile Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesi mazbatai melfufesi 
meallerinde Bulgar dağı Madenihümayunu Kasabasının Kaza 
teşkili hakkında ahali tarafından vukubulan istida üzerine 
sebkeden iş 'ara cevaben Konya Vilâyeti İdare Meclisinden 
meb'us mazbatada gösterildiği veçhile madeni mezkûrun umuru 
mülkiye ve madeniyesi Niğde Sancağına merbut olmak üzere 
Kaza teşkili mucibi terakkiyat olmakla beraber rü'yeti daavi 
ve inzibatça da muhassenatı müstelzim olacağından B o r Ka
zası dahilinde ve madene ikişer üçer saat mesafede bulunan 
ve otuz iki pare karyeden ibaret olan Şücauddin Nahiyesinin 
madene ilhakı ve müstevfa maaşla elyevm Madende Müdür ve 
Muhasebeci ve Sandık Emini ve refakat ketebesi ve Maden 
zaptiyesi namile üç nefer piyade asariki zaptiye müstahdem 
olmasile umuru mülkiyesinin dahi bunlara ilâvei memuriyet 
olunması ve Mahkemei Şer ' iye hasılatı kendisine aid olmak 
üzere Naib tayin olunup memurini adliye maaşlarına kifayeti 
derkâr olan hasılatın karşılık tutulması ve zabıtai mezkûre 
derecei kifayeden dun olduğundan üç nefer süvari ile mülâzım 
rütbesinde bir zabitin ilâvesi ve Şücauddin Nahiyesi Müdür ve 
kâtibinin istihdamına lüzum kalmıyacağından merkezi liva da
hilinde Budak ovasının ilhakı ve ehemmiyeti cihetile Misli kar
yesinin Nahiyeye tahvilile mezkûr Müdürlüğün oraya nakli mu 
hassenat ve fevaidi mucib olacağı anlaşılmaktan naşi berveçhi 
muharrer mezkûr Maden Kasabasının üçyüz bir senesinden 
itibaren Kaza teşkili ve Şücauddin Nahiyesi Müdür ve kâtibinin 
Misli karyesine nakli ve Budak ovasının ilâvesiie oranın Nahiye 
itibarı zımnında Vilâyeti mezkûreye mezuniyet ve intihabı 
Memurin Komisyonuna malûmat itası ve Naib ve memurini 
adliyenin tayininin dahi Makamı Samii Meşihatpenahî ile Adliye 
Nezaretine iş 'an tezekkür olunmuş ve bu suret Ticaret Neza
reti Celilesince dahi tasvib kılınmış olduğu beyanile olveçhile 
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icrayı iktizası gösterilmiş olmakla olbapta her ne veçhile emir 
v e fermanı hümayunu hazreti hilâfetpenahî şerefmüteallik buyu-
rulur ise hükmü âlisi icra edileceği beyamle.. 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile melfuf tezkere ve mazbata manzuru âlii hazreti hilâ
fetpenahî buyurulmuş ve bervechi istizan muamelei muktaziye-
nin icrası hususuna iradei seniyei cenabı tacidarî şerefmüte
allik buyurularak tezkere ve mazbatai maruza iade kılınmış ol
makla olbapta.. 

4 cemaziyelâhır 302, 9 mart 301 

-Ne: 1 6 4 — Erzurum Vilâyetinin Keskim Nahiyesinin 
kaza haline ifrağına dair iradei seniye 

Arz tezkeresi 

29 cemaziyelevvel 1302, 4 mart 1301 

Lâzistan Sancağı mülhakatından maa ulya Vakıf Nahiyesi
nin Trabzon Vilâyetinden fekki irtibatile Erzurum Vilâyetine mer
but olmak üzere Keskim Nahiyesile birleştirilerek bir Kaza 
teşkili ve teferruatı hakkında Şûrayı Devlet Dahiliye dairesin
den tanzim ve Dahiliye Nezareti Celilesinden batezkere irsal 
olunan mazbata 5 safer 1301 tarihinde arzı huzuru âli kılındıkta 
zikrolunan Vakıf Nahiyesinin Ermeni milleti efradının kısmı 
küllisi bulunan Erzurum vilâyetine ilhakı milleti merkume nufu-
-sunca orada kesret hasıl olmak ve bazı bedhahan bunu ser-
riştei mekâyid ve desayis ittihaz etmek gibi mahazire mahal 
bırakılmaması hususunun mülâhazasile tekrar arzı keyfiyet o-
lunması hakkında tezkerei hususiyei aliyeleri ile .tebliğ kılman 
iradei seniyei hazreti padişahî üzerine iktizası teemmül ve bu 
-sırada nahiyei mezkûre sekenesinin kavmiyeti Nezareti Müşa-
rileyha marifetile Erzurum Vilâyetinden istilâm olunarak ceva-

T. 1 C. 5 F. 39 

TBMM KÜTÜPHANESİ



6 1 0 

ben varid olup ita oluan telgrafnamede maa Vakfı Ulya Nahi
yesinin ahalisi kamilen müslim idüği Trabzon Vilâyetinin i ş ' an 
cevabisinden anlaşıldığı ve Keskim Nahiyesi dahi zaten Erzu-
ruma merbut bulunduğu gösterilmesile ve şu halde içtinabı el
zem olan mahzur bu hususta mevcud olmamasile mezkûr tel-
grafnamenin halli Nezareti müşarileyhanm tezkeresile beraber 
2 5 safer 1301 tarihinde arzolunmuştu. Mezkûr Vakıf Nahiye
sinin Vilâyeti mezkûreye ilhakı maddesi Şûravı Devlet tanzimat 
Dairesinden kaleme alınan mazbatada gösterilerek tekidi key
fiyet olunması Muhasebei nezaretten ifade olunduğu beyanile 
icrayi icabına dair bu kerre nezareti mûşarileyhadan gelen 
tezkere leffen ve evvelki tezkerei maruzanın ve telgrafname 
hallinin suretleri dahi maan arz ve takdim kılınmakla berveçhi 
iş 'ar ifayı muktezaları hakkında her ne veçhile iradei seniyei 
cenabı padişah! müteallik ve şerefsudur buyurulur ise mantuku 
münifi infaz edileceği beyanile.. 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpena-
hilerile melfuf evrak manzuru âlı buyrulmuş ve berveçhi isti
zan muamelâtı lâzımenin ifası hususuna iradei seniyei hazreti 
padişah! şerefmüteallik buyurularak evrakı maruza iade kılınmış, 
olmakla olbapta.. 

6 cemaziyelâhir 1302, 11 mart 1501 

.V: 1 6 5 — Saııayu tabi Halvaıı Nahiyesinde 
Kaza teşkili hakkında iradei seniye 

Arz tezkeresi 

4 cemaziyelâhir 1302, 9 mart 1301 

Dahiliye Nezareti Celiiesinin leffen arz ve takdim kılınan 
tezkeresi ve melfufu olan Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin 
merbut puusla ile mazbatası meallerinden müsteban olduğu üzere 
Yemen Vilâyeti dahilinde kâin San ' aya tâbi olup birinci sınıf-
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tan Kaza teşkil olunan Halvan Nahiyesinin maktuan idaresi 
nevahi ve mahallâtı mütecavirede zuhur eden uygunsuzluğun 
oraya sirayetine ve kabaili şimaliye meyanında ilkayı fesad 
eyliyenlerin sevkettikleri müfsidlerin orada fırsat bulmalarına 
sebeb olup maktu vergisi olan otuz dört bin kuruşun ise ser
vet ve kabiliyeti mahalliyeye nisbetle cüz'iyetinden naşi ileride 
icab eder ise başka mahaller dahi ilâve olunmak üzere şimdilik 
yalnız Bilâdürrevs maa Benibehlûl Nahiyesinin ilâvesi ve Kay
makamlığına Reyme Kazasından munfasıl İbrahim Hulusi Efendi 
tayin kılınıp memurini sairesi dahi tertib ve isim ve şöhretleri 
ile miktan maaşları mezkûr pusulada müfredatile terkim olun
muş ve Benibehlûl Nahiyesinden başka nefsi Havlan için bin 
üçyüz senei maliyesine mahsuben vergi ve aşar ve ağnam rüsumu 
olarak senevî yüz elli üç bin dokuz yüz kuruş tahsisile meşayih 
uhdelerine ihalesi kararlaştırılarak ifayı varidat için taahhüdü 
havi sened dahi alındığı ve Havlanın tahsisatı kadimesi olan 
dört yüz kuruşun Yemaniyetül 'ulya vessüflâ Müdürlüğüne 
tahsisen ve üç yüz elli kuruş zammile yediyüz elli kuruşa iblâ-
ğan sarfolunmak üzere miktarı senevisi tenzil olunduktan sonra 
varidattan bir çok nef'i Hazine kalacağı ve üçyüz senesi mar
tından itibaren tahsile başlanılarak tahsisat karşılığı hasıl olduğu 
gösterilmesine binaen tervici iş'arı mahallî münasib göründüğü 
ve muhasebei nezaretin müzekkeresinde dahi mezkûr Kayma
kamlığa iki bin beş yüz ve mezkûr Müdürlüğe yedi yüz elli ve 
üç nefer Meclisi İdare Azalarına dört yüz elli ve Tahrirat Kâ
tibine beş yüz kuruş ki cem'an tahsisi icab eden şehri dört bin 
iki yüz kuruş maaştan Havlan Müdürlüğü maaşı kadimî olan 
dört yüz kuruş bittenzil maadası olmak lâzımgelen üçbin sekiz 
yüz kuruşun doksan dokuz senesi kânunusanisinden itibaren 
bin üç yüz senesi nihayetine kadar verilmiş olan miktarının 
seneleri muvazene açığına ve zuhurat tertibine ilâveten ve bin 
üç yüz bir senesi martından bilitibar muvazeneye ithalen tes
viyesi ve memurini saire maaşlarına aid muamelenin dahi mer
cilerine iş 'ar ve havalesi lüzumu gösterildiği beyanile ifayı 
muktazası tezkerei mezkûrede iş 'ar kılınmış olmakla olbapta 
her ne veçhile iradei seniyei hazreti mülûkâne şerfmüteallik 
buyrulur ise mantuku münifi infaz olunacağı beyanile. 
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İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Resîdei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
n ahiler ile evrakı melfufe manzuru âli buyrulmuş ve berveçhi 
istizan muamelâtı muktaziyenin ifası hususuna iradei seniye 
cenabı hilâfetpenahî şerefmüteallik buyrularak evrakı maruza 
iade kılınmış olmakla olbabta. 

16 cemaziyelâhir 1302, 21 mart 1301 

Nr. HUi — Varidatı vilayatııı alınması vc 
sarfına >ali ve mutasarrıfların müdahale 

eylememeleri hakkında iradei seniye 
Arz tezkeresi 

22 saban 1302, 25 mayıs 1301 

Geçende şifahen atebei ulyayı hazreti mülûkâneye arz ve ifade 
olunduğu veçhile valiler ve mutasarrıflar varidatı vilâyatın ahız 
ve kabzı ve aünan mebaliğin rey ve dilhahlanna göre sarfı 
hususlarında icrayı nüfuz eyledikçe ne sui istimalâtı maznunenin 
ref'i ve ne de tesviyei masarifi mübremei merkeziyede çekilen 
muzayakatın tahfifi kabil olamıyacağından hem devleti aliyenin 
ahdi karibe kadar müttehazi olan usulüne ve hem sair düveli 
mütemeddinenin kaidesine ve tabiatı maslahata mutabık olduğu 
üzere varidatın devletçe muayyen ve mukarrer olan masarife 
sa r f ve tevzii hususunun umuru maliyeden zaten ve derecei 
ulâda mes'ul bulunan defterdarana tevdiile vilâyata ve maliye 
hazinesinden maliye memurlarına ona göre talimat irsali hak
kında her ne veçhile iradei seniyei cenabı padişah! şerefsudur 
buyrulur ise muktazası icra olunacağı ve meclisi vükelânın bu 
bapta 16 cemaziyelâhir 1301 tarihli mazbatai maruZasımn nüs-
hai saniyesi dahi leffen arz ve takdim kılındığı beyanile. 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 
Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaret-

nahilerile melfuf mazbata sureti manzuru âlî buyrulmuş ve 
rveçhi istizan muamelâtı muktaziyenin ifası hususuna iradei 

seniyei hazreti hilâfetpenahî şerefmüteallik buyrularak sureti 
maruza iade kılınmış olmakla olbapta. 

24 saban 1302, 27 mayıs 1301 
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>6: IÖ7 — Ağnam resmine zammedilmiş olan 
mebaliğ bakayasının affi hakkımla 

iradei seniye 

Arz tezkeresi 

13 şevval 1302, 13 temmuz 1301 

lanei harbiye olarak yalnız doksan üç senesine mahsus 
olmak üzere ağnam rüsumuna bir mislinin zammile istifası hak
kında sebkeden karar ve bilistizan müteallik buyrulan iradei 
seniyei hazreti padişahı üzerine Hicaz ve Girid ve Yemen Vi -
lâyetlerile Cebelilübnandan maada mahallerce bunun kısmı kül
lisi istihsal olunmuş idüğinden cüz'ı bir miktardan ibaret kal
mış olan bakayasının affi Mardin ve Erzincan ve sair bazı ma
haller ahalisi tarafından telgraflar keşidesile istirham olunması 
üzerine mezkûr bakayanın affi muvafıkı şanı âli idüğine dair 
Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinin mazbatası 10 rebiülâhir 302 
tarihinde arzı huzuru âli kılınmıştı. Bu kerre Maliye Nezaretin
den varid olan tezkerede muahharan Adana Vilâyetinden gelen 
telgraf namede de istifsarı keyfiyet olunup halbuki masarifi har
biye karşılığı olan istikrazı mecburî bakayasına mahsuben bir 
akçe ahiz ve kabul olunmaması hakkında mülga komisyonu 
mahsus kararile mahallerine icrayı tebligat edildiği kayden an
laşılmış olduğu beyanile iş'arı sabık tekrar olunmuş ve 
mezkûr tezkere leffen ve evvelki tezkerei nıaruzanın sureti dahi 
maan arz ve takdim kılınmış olmakla olbapta her ne veçhile 
iradei seniyei cenabı hilâfetpenahî şerefmüteallik buyrulur ise 
mantuku münifi infaz edileceği beyan i le . 

iradei seniyei mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile melfuf tezkere ve suret manzuru âli buyurulmuş ve 
bervechi istizan muamelei muktaziyenin ifası hususuna iradei 
seniyei cenabı hilâfetpenahî şerefmüteallik buyurularak mezkûr 
tezkere ve suret iade kılınmış olmkla olbapta. 

14 şevval 302, 14 temmuz 30 > 
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Nv: 1 6 8 — Bilecik Kazasının «Ertuğrul Gazi„ 
namile üçüncü sınıf mutasarrıflığa tahvili 

hakkında iradei seniye 

Arz tezkeresi 

14 zilkade 1302, 13 ağustos 130/ 

Dahiliye Nezareti Celilesinin Şûrayı Devlet Dahiliye dairesi 
mazbatai melfufesile beraber arz ve takdim kılınan tezkeresi 
mütaleasından müsteban olduğu veçhile Söğüt ve Bilecik ve 
inegöl ve Yenişehir Kazalarile Bursa arasında mürur ve uburu 
usretli bir takım mahaller mevcut olmasile ahali müracaat için 
duçarı müşkülât olmaktan ve esbabı saireden naşi Bozüyük 
Nahiyesi müceddeden müdürlük ittihaz ve İnegöl ile Gölpazarı 
ve Kastamonu mülhakatından Mihalgazi Nahiyeleri Söğüt Kay
makamlığına ilhak olunmak ve Pazarcık ve Yarhisar Nahiyeleri 
Bilecik Kazasına rapt kılınmak üzere Bilecik ve Söğüt ve İne
göl ve Yenişehir Kazalarının Bursa Sancağından tefriki ile 
Bilecik Kazasının adın aşyan Ertuğrul Gazi tabe serah hazret
leri namı alisine mensuben üçüncü sınıftan bir mutasarrıflık 
teşkili Hudavendigâr Vilâyetinden iş 'ar ve bu mutasarrıflık için 
şer ' iye ve dahiliye ve maliye ve adliye memurin ve ketebesine 
itası icab edecek maaşatm şehrisi melfuf puslada müfredatı 
gösterildiği üzere yirmi bir bin iki yüz elli kuruş olduğu ve 
bundan Bilecik Kazası Heyetinin muhassasatı kadimei şehri
yesi olan yedi bin altı yüz yirmi iki kuruşu bittenzil baki 
on üç bin altı yüz yirmi sekiz kuruşun müceddeden tahsisi 
iktiza edip Vilâyetin Dahiliye tahsisatı üçyüz senesine nis
betle üçyüz bir senesi muvazenesinde iki yüz on sekiz bin 
üçyüz doksan üç kuruş tasarruflu olmasile bundan senevî 
yüz altmış üç bin küsur kuruşunun tahsisatı cedideye karşı
lık ittihazı lüzumu Vilâyeti mezkûreden ahiren ve cevaben ifa
de ve izbar olunduğu gibi oraların hali hazırlarında ipkası 
calibi mehazir olacağı ve şu teşkilâtın icrası takdirinde teshilât 
ve imarat ve mazbutiyeti idare tehassül ve görülecek menafi 
ihtiyar olunacak masarife tekabül edeceği Vilâyetin tahtı 
tasdikında bulunmasına binaen berveçhi muharrer yeniden 
tahsisi lâzımgelen on üç bin altı yüz yirmi sekiz kuruşun 
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ü ç yüz bir senesi muvazenesine idhalen tesviye olunmak üzere 
zikroiunan mutasarrıflığın teşkili ve kaza ve nevahinin rapt ve 
ilhakı zımnında vilâyeti mezkûreye mezuniyet itası ve Kasta
monu Vilâyetine beyanı keyfiyet ile iktiza eden memurini şer'i-
ye ve maliye ve adliyenin tayini ve maaşlarının muvazenelere 
idhali zımnında makamı valâyı meşihat penahî ile Adliye ve 
maliye nezaretlerine tebligat icrası tezekkür kılınmış ve bu su
retin tasvibile beraber zikroiunan mutasarrıflığa Mudanya Ka
zası Kaymakamı olup beş altı senedenberi zikroiunan kayma
kamlıkta hidematı memduhası meşhud olan ve yeni teşkil oluna
cağı cihetle oraya kifayet ve ehliyeti canibi vilâyetten ba ta
hrirat inha olunan İzzetlû Fuat Efendinin tayini mezkûr tez
kerede gösterilmiş olmakla olbapta her ne veçhile iradei seni
yei cenabı hilâfetpenahî şeref müteallik buyrulur ise infazı 
mantuku münifine iptidar edileceği beyanile.. 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile melfuf tezkere ve mazbata manzuru âlî buyurularak 
havalii mezkûre devleti aliyei osmaniyenin mahalli neş'eti ve 
ceddi emcedi hazreti hilâfetpenahî Ertuğrul gazi hazretlerinin 
makarrı âlileri olmakla oranın mutasarrıflığa tahvili idaresile 
gazii müşarileyh hazretlerinin namı âlilerile tevsim olunması 
efkârı maali disarı cenabı tacidariye bılvücuh muvafık olmasile 
berveçhi istizan muamelâtı muktaziyenin icrası ve müberratı 
celilei hazreti hilâfetpenahî cümlei cemilesinden olmak üzere 
mahalli mezkûrda namı maalii ittisamı şahaneye olarak bir 
camii şerif inşası ve daha bu misillû ebniyei hayriye tesisile 
orada bulunan asarı atikanın resimleri aldırılmak üzere mahalli 
mezkûre mahsusan bir fotoğraf gönderilmesi dahi tasavvur 
buyrulmakta idüğinin ve bu bapta daha bazı tasavvuratı 
isabetayati hazreti hilâfetpenahinin dahi batezkerei mahsusa 
tarafı samii sadaretpenahilerine tebliğ ve izbar kılınacağının 
canibi samii fahimaneierine tebliği muktazayı emir ve fermanı 
hazreti padişahiden bulunmuş olmakla olbapta.. 

19 zilkade 1302, 18 ağuetoe 1301 
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N>: 1 6 9 — Memaliki şahanede kâin cevami ye hayrat» 
saire cihatının hini tevcihinde mahkemei 

teftişten verilecek ilâmat için alınması 
lazımgelen harç hakkındaki karar

nameye zeyl olmak üzere kaleme 
alınmış olan fıkrai 

munzamına 

Taşralarda kâin bilcümle cihatı şer ' iye tevcihine dair Evkafr 
Hümayun Nezaretine tevarüd eden muharrerat evvel emirde 
mahkemei teftişe havale olunup usulü şer ' iye ve şurutu vakfi
yesine tevafuk ettiği halde mahkemei mezkûreden badelilâm 
mahalleri Evkaf memurları canibinden işbu kararnameye tatbikan 
hazinei evkaf için berveçhi peşin istifa ve Derseadete irsal 
olunan harçların mahkeme ketebesine aid olan hissesi kemafis-
sabık kendilerine ita olunacaktır. 

12 muharrem 1304 ve 29 eylül 1302 

.Y?: 1 7 0 — 1 9 cemaziyelâhir 1 2 9 6 tarihli usulü 
Muhakematı Cezaiye Kanunu Muvakkatinin 

1 3 0 uncu maddei muaddilesi 

15 muharrem 1304 ve 2 teşrinievvel 1302 

Madde 130 — Müddeiumumi müstantik tarafından ita olu
nan kararnameler aleyhine her halde itiraz edebilecektir. Müd-
deii şahsinin yüz dokuzuncu ve yüz yirmi üçüncü ve yüz yirmi 
dördüncü ve yüz yirmi altıncı ve dört yüz otuz birinci madde
lerde münderiç ahvalde verilen ve alelıtlak hukuku şahsiyesine 
dokunan kararnameler aleyhine itiraza salâhiyeti olacaktır. 
Maznunualeyh ancak yüz dokuzuncu madde mucibince ita 
olunan kararnameler aleyhine ve dört yüz otuz birinci maddede 
beyan olunan hal vukuunda itiraz edebilecektir. 
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İtirazname üç gün zarfında ita olunmak lâzımgelip müddei
umumi aleyhine ise kararname tarihinden ve müddei şahsî 
veya mevkuf olmıyan bir maznunualeyh hakkında ise kararna
menin merkezi mahkemede intihab eyledikleri ikametgâhlarına 
tebliğinden ve mevkuf bulunan maznunualeyh hakkında ise 
kararnamenin mahkeme kâtibi tarafından kendisine ibrazından 
itibaren müddeti itiraz cereyan edecektir. Kararnamenin bervechi 
muharrer tebliğ ve ibrazı kararname tarihinden yirmi dört 
saat zarfında icra olunmak lâzımgelir ve vaki olan itirazname 
heyeti ittihaniyeye verilecek ve mesalihi saireye takdimen 
derhal rüyeti maslahat olunacaktır. İtiraza dair olan evrak yüz 
yirmi sekizinci maddeye tevfikan mahkemesine irsal kılınacaktır. 
Mevkuf bulunan maznunu aleyh itiraz hakkında bir karar sudu-
runa ve her halde müddeti itirazın inkızasına değin mahpus 
kalacaktır itiraz hakkı her halde liva bidayet mahkemesinde 
veya mahkemei istinafiyede bulunan müddeiumumiye aid olacak 
ve müstantik tarafından ita olunan kararname tarihinden itibaren 
otuz gün zarfında itiraz ettiğini beyan etmesi lâzımgelecektir. 
Bu cümle ile beraber kararnamenin maznunualeyhin tahliyei 
sebiline dair olan ahkâmı sureti nıuvakkatede icra olunacaktır. 

J * : 174 — Girid Meclisi İdaresi ayalarının bir gûna 
kar ve sanatla mclûf olmamaları hakkında 

kararname 

15 muharrem 1304 ve 2 teşrinievvel 1302 

Evvelâ merkezi vilâyet ve elviye idare meclisleri azasının 
avukatlık veya dava vekilliği veya sair her türlü kâr ve sanatla 
melûf olmaları memnu olup avukat veya dava vekili sıfatile 
devairi adliyeye müracaatları halinde kabul olunmayacaklardır. 
Saniyen işbu kararname nizamatı mevzuunu bu gibi ahvale 
dair olan ahkâmı cezaiyesine asla halel vermeyip ahkâmı mez
kûre kemafissabık cari ve mer'i olacaktır. 
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As: 1 7 2 — Girid Vilâyetlnce Muhtaran intihabatına 
dair olan nizamname ahkâmının ikmali hak

kında Nizamname 

15 muharrem 1304, 2 teşrinievvel 1302 

Madde 1 — Her mahalle muhtarının emri intihabı üç nefer 
azadan mürekkeb olmak üzere teşekkül edecek bir heyeti ne
zaretin tahtı nezaretinde icra olunacaktır. Azayı merkume ma
hallenin muhtaranı sabıkasından veyahut muhtaran intihabı 
hakkındaki nizamnamenin onuncu maddesinde muayyen olan 
evsafı haiz olup mezkûr nizamnamenin on birinci maddesinde 
istisna olunanlardan olmıyan sair muteber alâkadaranından ol
mak üzere şehirlerde idare meclisleri tarafından intihab oluna
cak ve üç nefer azadan birisi heyeti nezaret reisi olmak üzere 
mecalisi mezkûre tarafından tahsis olunacaktır ve şayet bir ma
hallede ikamet eden her iki mezheb efradından birisinin miktar 
ve adedi az olupta bunlardan heyeti nezaretin intihabı müm
kün olmadığı takdirde efradı az olan mezhebe mensub olup 
evsafı mezkûreyi haiz olan ve berminvali meşruh nizamen istis
na olunmuş takımından olmıyan diğer mahalle alâkadaranından 
heyeti mezkûrenin intihabı caiz olacaktır. 

Madde 2 — İslâm muhtaranı intihabatına nezaret edecek 
nezaret heyetleri azası islâmdan ve hiristiyan muhtarları intiha
batına nezaret eyliyecek nezaret heyetleri azası dahi hıristiyan 
olacaktır. 

Madde 3 — Nezaret heyetlerinin sureti meşruhaya tevfikan 
teşkili yevmi intihaptan on beş gün evvel icra kılınacaktır. 

Madde 4 — Her mahalle muhtarını intihabının icra oluna
cağı daire veyahut hane idare meclisleri tarafından tahsis ve 
irae olunacak ve bir veya bir kaç mahallelerde bu gibi müna-
sib daire veya haneler bulunmadığı takdirde bu misillû daire 
veya haneleri bulunan diğer mahallelerde dahi meclisi idare 
tarafından mahalli intihab tahsis olunabilecektir. 

Madde 5 — Alâkadaran esamisini mübeyyin olan defa-
tirin muhtaran intihabı hakkındaki nizamnamenin beşinci mad
desi ahkâmına tevfikan taliki tarihinden itibaren bir mah zar
fında bir ismin terkim veya terkini hakkında nahiye meclisine 
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istidaname verilebilecek ve istidanamenin tarihi itasından itibaren 
sekiz gün zarfında nahiye meclisi olbabta karar verecektir. 
Meclisi mezkûrce verilecek karar bunun itası tarihinden itiba
ren üç gün zarfında nahiye müdürü tarafından müstedi ile is
tidanın kendi aleyhine verilen zate tebliğ olunacak ve 
olunmadığı takdirde nahiye müdüründen bir liradan beş liraya 
kadar cezayı nakdî alınacaktır. Müstedi ile istidanın aleyhine 
verilen zat kararı mezkûrun taraflarına tarihi tebliğinden itiba
ren sekiz gün zarfında nahiyenin tâbi olduğu hükümeti mahalli-
yeye istinaf edebileceklerdir. Nahiye meclisi istidayı vaki üzerine 
karar itasından imtina edecek olursa sahibi istida istidanamesini 
doğrudan doğruya icabeden liva veya kaza daire meclisine ita 
edecek ve bu meclis karar verecektir. Bir kaza veya liva idare 
meclisi azasından lisebebin minelesbab meclise gelmekten veya 
rey vermekten imtina edecek olanlar kaza idare meclisi aza
sından ise bir liradan on liraya ve liva idare meclisi azasından 
ise on liradan yirmi liraya kadar cezayı nakdiye mahkûm ola
caklardır. 

Madde 6 — Birinci ve ikinci ve üçüncü ve dördüncü mad
delerin ahkâmı yalnız şehirler ve beşinci maddenin ahkâmı 
dahi gerek şehirlerde ve gerek kurada cari olacaktır. 

Na; 1 7 3 — Girid mehakimi nizamiyesini» mehakim 
mübaşirlerine dair olan ahkâmının ikmali 

hakkında Nizamname 

15 muharrem 1304 ve 2 teşrinievvel 1302 

Madde 1 — Mehakim samiin mahalli mübaşirliği ile icra 
mübaşirliğine tayin olunanlar mehakimi nizamiye nizamnamesi
nin yüz akıncı ve yüz yedinci ve yüz sekizinci ve yüz doku
zuncu ve yüz onuncu maddeleri ahkâmınca mahkûm olunabile
ceği mücazatı nakdiye ile tazminat için dairesi dahilinden istih
dam olunacakları bidayet mahkemesi huzurunda kefaleti mute
bere itasına mecbur olacaktır. 

Madde 2 — Elyevm müstahdem bulunan mehakim müba
şirleri işbu nizamnamenin mer'iyeti tarihinden itibaren bir mah-
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zarfında maddei sabıka hükmünce iktiza eden kefaleti itaya 
mecburdurlar. 

Aksi takdirinde kendileri mun'azil olacakları gibi tarafların
dan icra olunan her gûna muamele gayri muteber olacaktır. 

Madde 3 — Mahakim mübaşirlerinden her hangisi miktarı 
mukanneninden ziyade ücret ahzettiği tahakkuk eder ise yüz 
kuruştan beş yüz kuruşa kadar cezayi nakdiye mahkûm edile
cek ve tekerrürü halinde memuriyetinden azlolunacaktır. 

Madde 4 — Mahakim mübaşirleri hakkında şikâyet vuku-
bulacağı takdirde aleyhine şikâyet olunacak mübaşir musalâha 
meclisi mübaşirlerinden ise meclisi mezkûr reisine ve bidayet 
mahkemesi nezdinde müstahdem mübaşirlerden ise mahkemei 
mezkûre müddeiumumiliğine beyan olunacaktır. 

Musalâha meclis reisi ile müddeiumumi böyle şikâyet 
vukuunda mübaşirlerden şikâyeti vakıanın münbais olduğu sui-
muamelâtın meydana ihracı zımnında tetkikat ve tahkikatı lâzı-
manın icrasına mecbur olacaklar ve mübaşirlerin sui muamelâtı 
tahakkuk eylediği takdirde azli hakkında icabını icra edecek
lerdir. 

JV-: 1 7 4 — B i U a h l i t ruf la ı ı ı z e y l i b o z a n > a # l a ı * m G i -
ı-id c e z i r e s i n e m e n ' i i t h a l i h a k k ı n d a 

n i z a m n a m e 

Madde I — Pamuk ve güneş çiçeği tohumlarından çıkarı
lan yağların cezireye ithali şediden menolunur. 

Madde 2 — Kaçak suretile ithal olunacak bu gibi yağların 
bir gûna kavaide bakılmaksızın zabtına hükümeti icraiye me
zundur. 

Madde 3 — Zabtolunan yağlar hükümeti icraiyenin say v e 
ikdamile cezireden hariç bir mahalde bey ve füruht ettirilerek 
esmanı hasılasının nısfı maarif sandığına ve nısfı diğeri dahi 
muhbire ita olunacaktır. 

Madde 4 — Birinci maddede zikir ve beyan olunan yağ
ları Cezirenin herhangi liman sahilinden kaçak tarikile ithal 
edenler ve mezkûr yağların karaya ihracile liman veya sahilden 
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nakli emrinde bilerek muavenet ve teshilât ifa eyliyenler ve bu 
gibi yağları ruganı zeyt ile karıştıranlar ve bu misillû yağların 
ruganı zeyt ile karıştırmasına iştirak edenler ve bir de bu gibi 
mahlut rugani zeyti mubayaa eden tüccarlar beş osmanlı lira
sından yüz osmanlı lirasına kadar cezayı nakdiye mahkûm 
olacakları gibi ithali memnu olan yağlar ve bir de bunlar ile 
mahlut ruganı zeyt dahi ikinci madde ahkâmına tevfikan zabto-
lunacaktır. Olveçhile zabtolunan yağlar üçüncü madde ahkâmına 
tevfikan bey ve füruht ettirilip esmanı hasılası ve bir de ber-
minvali meşruh hükmohmacak cezayi nakdiler zikrolunan 
üçüncü maddede muharrer olan surete tevfikan icab eden 
taraflara verilecektir. 

Madde 5 — İşbu nizamname ahkâmı hilâfında olarak ithal 
olunan yağlara müteallik muamelâtın icrası ve maddei sabıka 
ahkâmınca bilmuahaza mücazata duçar ettirilmesi lâzımgelen 
eşhasın emri muahazasile icrayı mücazatı idare meclislerine 
aittir. 

Mevaddı mahsusa 

Evvelâ birinci maddede zikir ve beyan olunan yağlardan 
cezireye ithal edilmiş bulunanları işbu nizamnamenin meriyet i 
tarihinden itibaren bir mah zarfında cezireden ihraç edilmiyecek 
olur ise zabt ve furuhtia işbu nizamname ahkâmına tevfikan 
icabı icra kılınacaktır. 

Saniyen rugani zeyt ile karıştırıldığı tebeyyün edecek diğer 
her nevi yağların dahi meclisi idarei vilâyetin reyile cezireye 
men'i ithaline makamı vilâyet mezundur bu suretle ithali men 
olunacak her nevi yağlar hakkında dahi işbu nizamname ah
kâmı tamamile cari olacaktır. 

JNf»: 1 7 5 — Usulü cedide üzere mesaha olunacak 
rüsum tonilâtosuna dair komisyonu mahsusundan 

kaleme alınıp icrayı ahkâmına hilistizan 
iradei seniyei cenabı padişah! şeref

müteallik buyrulan talimat 
15 muharrem 1304, 2 teşrinievvel 1302 

Madde 1 — Tonilâto güvertesi ( he r k a ç güverteli olursa 
olsun asıl güverte ad ve itibar olunan üst güverte tonilâto gü-
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vertesidir) üzerinde bulunan zirde beyan olunacak daimî suretle 
ve tamamen kapalı ve mahfuz mahaller ile zikrolunan güverte 
tahtında vaki bilaistisna makine ve mahalli sairenin kâffesi 
birlikte olduğu halde mesahai hakikiyelerinden hasıl olan mec
mu tonilâtoya umum tonilâto yani gayri safî tonilâto tesmiye 
kılınır ki bu dahi beher tonilâtosu 100 mikâb kademden bir 
sefinenin dahilen mecmu miktarı cismiyeti istiabiyesinden iba
rettir ve mezkûr gayri safî tonilâto miktarından makine ve kö 
mürlük ve ambar dahilinde makinenin işlemesine aid mahaller 
ile daha sair bu misillû müstesna tutulup nizamen tenzili lâzım 
gelen mahallerin miktarı tonilâtosu mecmuu tenzil ve ihraç 
edildikten sonra mütebakiye safî veya rüsum tonilâtosu tabir 
olunur. 

Madde 2 — İleride tarif kılınacak bazı müstesnaların gayri 
üst güverte üzerinde bulunan kâffe daimî suretle ve tamamen 
kapalı ve mahfuz mahaller umum yani gayri safî tonilâtoya zam 
ve ilâve edilecek ve işbu kapalı ve mahfuz mahallerden murad 
dahi sefine mürettebatının (zabıtan ve tavaif) istirahatları veya
hut yolcuların iskân ve istirahatları için veya eşya ve hamule 
ve yolcu vaz ve ikamesine müsaid ve münasib olmak üzere 
deniz ve havanın tesiratından muhafaza edilmiş güverte ile tah-
did olunan yahut sabit bölme (perde) 1er ile teşkil olunup hac
mi sefineyi tezyid ile istifadeyi mucib olan kâffei mahaller an
laşılacaktır. Bu suretle gerek güverte üzerinde ve gerek zikro
lunan kapalı ve mahfuz mahallerde veyahut bölmelerde bazı 
gûna delik yani açık mahal bırakılmış yahut güvertenin bir 
mahalli katolunmuş veyahut bölmenin bir kısmı noksan bırakıl
mış olupta sefine mesaha olunduktan sonra bissühule kapanarak 
hamule vaz veya yolcu nakletmek haline irca olunabilecek ma
haller tonilâtoya zammolunur. 

Madde 3 — Salifüzzikir kapalı ve mahfuz mahallerin toni
lâtoya zam ve ilâvesince muteber tutulan isfisnaat veçhi ati 
üzeredir. 

1 - Sureti mahsusada olarak makine edevatına tahsis 
edilmiş veyahut dümen dolabının istimali hengâmında dü
menci veya dümencileri muhafaza için imal edilmiş olup bu 
hususlara münasib vüsattan cesim olmıyan kapalı ve mahfuz 
mahal veya mahallerdir. 
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2 - Taifei sefine ve güverte hamulesini ve mesafei karibeye 
seferler esnasında güverte yolcularını açıkta yağmurlu ve de
nizli ve daha sair nevi fırtınalı havaların tesiratından muhafaza 
maksadile üst güverte üzerinde sefinenin cismile irtibatı yalnız 
kendisinin takviyeti için iktiza eden ponteller ile rekz ve imal 
edilmiş gayri mahdud yani tamamen kapalı olmayıp bazı tarafı 
açık ve iğreti bulunan sakaf mahalli veya mahallerdir. 

3 - Matbah ve matbaha müteallik mahal ile gerek yolcu ve 
gerek taifenin istimaline münhasır olan distilâtör yani mai leziz 
istihsaline mahsus makine mahalli müstesna ad ve itibar olunur. 

4 • Aptesane veya güsülhane bir vüsati münasebede olmak 
üzere sefine zabitanı ile taifesine mahsus olup yolcu nakline 
mahsus olan gemilerde bunlardan başka her on beş kişi için 
bir aded aptesane tertib ve tahsis edilir ki sureti umumiyede 
olarak gemide bulunan aptesanelerin adedi hiç bir vakitte on 
ikiyi tecavüz etmiyecektir. 

Zikroiunan istisnaat hakkında bir gûna müşkülâta tesadüf 
olunursa mesaha mühendisinin sermimar canibine müracaatla 
olbapta istihsali mezuniyet eylemesi lâzımdır. 

Kapalı mahallerin usulü mesahası 

Madde 4 — Sedli güverte ve kasra ve kasra güvertesi 
veyahut üst güverte üzerinde diğer her hangi sabit ve tamamen 
kapalı ve mahfuz olup eşya ve hamule vazile istifadeyi mucib 
olan mahal yahut sefine mürettebatı ve yocuların istirahatı için 
yatacak ve oturacak mahal misillû elhasıl ikinci maddede 
beyan olunan mahallerin tonilâtosu veçhi ati üzere hesab ve 
tayin olunur. Böyle olan mahallin kadem olarak dahilen tülü 
mutavassıtı mesaha ve tülü mezbur iki müsavi kısma taksim 
edilip badehu mahalli mezkûrun irtifaı vasatında üç adet iç 
taraf arzları ahiz yani bunlardan her biri iki nihayetlerde ve 
aharı tülü mezbur vasatında mesaha olunduktan sonra 
nihayetteki arzlar mecmuuna vasat arzın dört misli zam ve 
hasılı mecmu arzlar beynindeki fasılâi müşterekenin sülüsile 
zarb edildikte hasılı zarp bu misillû mahallin mesahai mutavas-
sıtai ufkisi olur. 
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Badehu irtifaı vasatı dahi mesaha olunup mezkûr mesahai 
mutavassıtai ııfkî île zarb ve hasılı zarb yüz ile dahi taksim 
edildikte harici kısmet mahalli mezkûrun tonilâtosu olur. 

Safî veya rüsum tonilâtosunun istihracı için umum yani 
gayri safî tonilâtodan lâzımgelen tenzilât 

( Yelken sefaini) 

Madde 5 — Yelken sefinesi için tenzilât münhasıran sefine 
mürettebatı ile (zabitan ve tavaif) işgal olunan mahallerdirki 
işbu mahaller mürettebatı mezkûrenin istimaline mahsus gerek 
üst güverte fevkinde ve gerek tahtında vaki matbah ve aptes-
haneler ve üst güvertede dümen idaresi ve demir ırgadı ve ha
rita ve işaret ve sair seyrisefain alât ve edevatının vaz ve 
muhafazasına mahsus kapalı olan mahallerden ibarettir 
mamaafih marülbeyan mahallerin her birerleri iktiza ve aid ol
duğu her memleketin adat ve ihtiyacına göre tahdid olunurlar 
lakin tenzilât mecmuu gayrisafî tonilâtonun yüzde beşini kati
yen tecavüz etmiyecektir. 

Zikroiunan mahallerin mesahaları dahi üst güverte üzerinde 
bulunan kapalı mahaller hakkında (dördüncü madde) de beyan 
olunan kaideye tatbikan icra edildikten sonra işbu tenzili mü-
caz olan mahallerin mesahaları mecmuunun gayrı safî tonilâ
todan tefazulu yelken sefinesinin safî yani rüsumu tonilâtosunu 
irae eder. 

(Vapur sefaini) 

Madde 6 — Vapur yahut diğer makine kuvvetile sevk 
olunan sefain için tenzilât: 

1 - Mecmu tonilâtonun yüzde beş ( j j ^ ) haddi dahilinde 
olmak üzere (beşinci madde) de yelken sefaini hakkında be
yan olunan aynı mahaller tenzil olunur. 

2 - Asıl makine mahallinin tonilâto veya mesahai hakiki
sinin müştemil olduğu mahaller tenzil olunur ise de işbu ten
zilât umum tonilâtonun yüzde ellisini ( ^ ) yani gayri safî to
nilâtonun nısfını tecavüz etmiyecektir. 

Asıl makine mahallinin mesahai hakikisi ise eğer makine 
mahalli dahilinde makine İle iştigal olunmıyan ve makinenin 
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lâyıkı veçhüzere hareketine icab etmiyen mahaller varsa bun
ların müştemilâtı cesimesi tenzil ve ihraç edildikten sonra müte
baki kazan ve makine yerlerile zabt ve işgal olunan mahaller ile 
kömürlük mahallerinin mesahai istiabiyeleri mecmuundan iba
rettir ve makine yerlerile zabt ve işgal olunan mahalden maksad 
dahi makine ve kazanların lâyıkı veçhüzere tamamı tamamına 
işlemeleri için iktiza eden mahaller ve uskur sefinede şaft 
yolu ve iki güverte beyninde makine üstünde kapalı mahal 
ve bacaların etrafındaki mahal ve zikrolunan makine yerlerine 
hava ve aydınlık veren mahallerin mecmuudur. 

Madde 7 — Altıncı maddenin birinci fıkrasında beyan 
olunan yelken ve vapur sefaininde tenzili mücaz olan mahalle
rin mesahatı yelken sefaininin beşinci maddesinde gösterilen 
kaideye göre icra olunacağı gibi vapur sefaininde tenzili 
mücaz olan mahallerin mesahaları dahi zirde beyan olunacak 
kavaide nazaran hesab edilir. 

Müteharrik perdelerle kömürlükleri olan sefain hakkında asıl 
makine mahallinin mesahai hakikisi 

Madde 8 — Sabit kömürlükleri olmayıpta yalnız müteharrik 
perdelerle ciheti arzanide kömürlükleri yahut yan kömürlükleri 
olup ve olmıyan sefainde makine yerlerile zabt ve işgal olunan 
mahaller mesaha olunup buna kömürlük hissesi olmak üzere 
uskur sefainde makine mahallinin yüzde yetmiş beş (-^g) ve 
davlumbazlı sefainde yüzde ellisi ( ^ ) miktarı zam ve ilâve 
kılınır. Mezkûr mahaller berveçhi zir mesaha olunur. 

1 - Makinenin üzerini örten ve re 's tabir olunan makinenin 
kısmı fevkanisinden itibaren sintine döşemesinde faşa kadar 
umku vasatı ve keza umkun vasatından üç mahalde ve icabı 
halinde üçten ziyade mahalden arz ahzolunup işbu arzlardan 
biri bir nihayette ve diğeri diğer nihayette ve aharı dahi tülü 
mezkûrun vasahnda ahzedilip işbu arzların vasatisi bulunduktan 
sonra baş ve kıç bölme (perdeleri) beynindeki tülü vasati me
saha olunur. Lâkin altıncı maddenin ikinci fıkrasında beyan 
olunan makine ile işgal, olunmıyan mahaller varsa bunun ha
ricindedir. İmdi zikrolunan tûl ve arz ve umk vasatilerin cüm
lesi birbirile zarbolunduktan sonra hasılı zarb re'si makine
nin tahtında vaki mahallerin müştemelâtı cismiyesi olur. Badehu 

T. 1 C. 5 F. 40 
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eğer makineye hava ve aydınlık vermek için olan mahaller 
gibi sair evvelce beyan olunan mahaller ve re'si makine ile re '-
sin üstünde varsa setli güverte yahut üst güverte yani kasra 
güvertesi beyninde mahdud ve muayyen olan mahallerin başka 
başka arz ve tül ve umku biribirine zarb ve hasılı zarb re'si 
makinenin tahtında vaki mikâbı kadem me^ahai müstahreceye 
zammolunduktan sonra hasılı mecmu (100) üzerine taksim edil
dikte harici kısmet mahalli matlûbun bilhesab tonilâtosu olmuş 
olur. 

2 - Eğer makine ve kazan mahalleri ayrı yani biribirinden 
müteferrik mahallerde vaki olursa işbu mahaller aynı balâda 
beyan olunan kavaid üzere ayrı ayrı mesaha edilerek mesahaları 
mecmuu yine mahalli mezkûrun tonilâtosu olur. 

3 - Usukr sefinelerde şaft yolunun arz ve tûl ve umk va
satileri bulunup cümlesi bir birine zarb ve hasılı zarb yüz ile tak
sim olunarak tonilâtosu tahsil edildikten sonra makine mahalli 
tonilâtosuna zam ve ilâve kılınır. 

Sabit kömürlükleri olan sefain hakkında asıl makine 
mahallinin mesahai hakikisi 

Madde 9 — Sabit kömürlükleri olan sefainde kömürlükleri 
dahil olduğu halde makine ile kazan mahallinin tülü vasatisi 
mesaha ve makinenin üstündeki güverteye kadar ikisi iki niha
yetlerde ve diğer biri tülün vasatında olmak üzere üç adet 
makta mesahası ahzedilip nihayetteki maktaların mesahaları 
mecmuuna vasat makta mesahasının dört misli zam ve hasılı 
mecmu iki makta beynindeki budun sülüsü ile zarb ve hasılı 
zarb (100) ile taksim olundukta mebhusunanh olan mahallin toni
lâtosu hasıl olur ve eğer makine ve kazanlar ile kömürlüklerin 
mahalleri ayrı ise bunların mesahaları dahi ayrı ayrı mezkûr kai
deye tatbikan hesap olunup hasılatın cümlesi birden cem olunur. 

V e uskur sefinede şaft yolunun arz ve tûl ve umku 
vasatisi ahız ve cümlesi zarb ve hasılı zarb 100 üzerine taksim 
olundukta bu mahallin mesahası olur ki bu dahi mecmuu mez
kûra zammedilir ve işbu sabit kömürlüklerin mesahâtı yerme 
sekizinci maddede beyan olunan müteharrik perdeli kömürlük
lerin mesahatı kavaidî tatbik olunabilir. 
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Madde 10 — Süfün keşan (römorkör) vapurlarında mücaz 
olan mahaller umumî tonilâtonun yüzde ellisine tahdid edilme
yip makine ve kazan ve kömürlükler ile işgal olunan mahalle
rin kâffesi tenzil olunur. Maamafih eğer mezkûr sefain yalnız 
gemi çekmeğe münhasır değilse marülbeyan umum tonilâtonun 
mebhusunanh olan yüzde elli tenzilâtını tecavüz etmiyecektir. 

Tenbih 

Vapur sefaini makine mahallerinin yani kuvvei muharrike 
için lâzımgelen tenzilât mahallerinin sureti mesahası hakkında 
berveçhizir tarif ve izahata dikkat olunmak iktiza eder. 

1 - Asıl makine mahallinin resi ya güverte altında vaki 
olacak yahut yan bölme perdeleri kavisli bulundukları halde 
mezkûr kavislerin nihayet buldukları noktai âlâda vaki olacaktır. 

2 - Asıl makine mahallinin tülü olmak üzere mesahası 
lâzımgelen tül kazanları ile makineyi müştemil olup ocakların 
ıskaraları tûlen başa ve kıça doğru olduğu halde makineden 
açıkça olarak ocakların ikadile süngülenmelerine lâzım ve 
müsaid olarak başa ve kıça doğru bir miktar tûl zam ve ilâve 
edilmek lâzım gelirkı işbu tûl dahi takriben ıskara tüllerinden 
bir kadem fazla olmak yani ekseriyetle tecrübe edildiğine 
nazaran beş kademden dokuz kademe kadar tülde bulunmak 
lâzımdır. Kazanlar ile ocak ıskaraları sefine tülüne arkori yani 
arzî istikametine olarak mevzu bulundukları zaman bu misillû 
tüle zammolunmanın lüzumu yoktur. Çünkü bu surette ocaklar 
ile ocak önleri sefinenin arzı istikametine olup makine mahalli 
tülüne ciheti taallûku yoktur ve kazan önleri sefinenin arzı 
istikametine olduğu halde kazanların ara yerlerine lüzumu olan 
mahallin hakkı vüsati sekiz kademden on bir kademe kadardır. 
Bu surette tarifatı mezkûreden istidlal ve mevaddı sabıkada 
bastı meal olunduğu üzere asıl makine mahallinin istiab eyle
diği mesahai hakikî talimatı mahsusa mucibince bilmesaha 
hesab edilip uskur gemilerde şaft yolunun mesahai istiabi-
yesi dahi cem ve ilhak edilir badehu eğer makipa mahalli 
dahilinde portuç makine edevatına mahsus mağaza bulunur 
ise bunun dahi mesahai istıabiyesi tayin kılınıp mecmuu mez
kûrdan tenzil kılındıktan sonra miktarı mütebaki (100) üzerine 
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taksim olunmakla çıkan harici kısmet matlûb olan asıl makine 
mahallinin hakikî veya safî tonilâtosu olmuş olur. 

Makine mahalli için lâzımgelen hissei tenziliyenin hesabı 

Madde 11 — Kuvvei muharrike hissesinin usulü hesabı 
hakkında tarifatı sabıka ve talimatta münderiç kavaidi mahsu-
saya göre asıl makine mahallinin hakikî tonilâtosu tayin edil
dikten sonra kuvvei muharrike için tenzili lâzımgelen hissenin 
tayini kavaidi berveçhi zir beyan olunur. 

1 — Minvali meşruh üzere tayin olunan asıl makine ma
hallinin hakikî tonilâtosu miktarı sefinenin gayrı safî tonilâtosunun 
davlumbazlı vapurlada yüzde yirmi ile otuz beynine ve uskur 
vapurlarda yüzde on üç ile yirmi beynine vardıklarında 
mezkûr hissenin miktarı davlumbazlı vapurlarda gayri safî to
nilâtonun yüzde otuz yedi ve uskur vapurlarda dahi yüzde 
otuz iki miktarına müsavidir. 

Misal 1 : Her hangi bir davlumbazlı sefinenin gayri safî 
tonilâtosu 2602 ve asıl makine mahallinin hakikî tonilâtosu dahi 
726 o 'sa mezkûr sefine makine mahallinin hissei tenziliyesinin 
tahsili için işbu miktar sefinenin gayri safî tonilâtosu yüzdesine 
nisbet olundukta ?22 — İ2İ. — 27,9 olup bundan anlaşılırki asıl 
makine mahalli sefinenin gayrisafî tonilâtosunun yüzde 27,9 mik
tarına baliğ olmuş olup zikrolunan gayri safi tonilâto yüzdesinin 
yirmisinden yukarı ve otuzundan aşağı yani yirmile otuz beyninde 
vaki olmakla bu halde bermucibi talimatı mezkûre makine ma
halli için lâzımgelen hissei tenziliye gayrisafi tonilâtanın yüzde 
otuz yedi miktarına müsavi olur yani sefinei mezkûre kuvvei 
muharrikesinin hissei tenziliyesi = 2 6 0 2 X 0 , 3 7 = 9 6 2 , 7 4 tonilâto 
olmakla bu surette sefinei mefruzun safî tonilâtosu = 2602 — 
96 ,274 = 1639,26 tonüâ'o olmuş olur. 

Misal 2 : Her hangi bir uskur sefinenin gayrisafî tonilâ
tosu 862 ve asıl m ikine mahaluıün hakikî tonilâtosu 150 olsa 
1 j - = = 17 işbu miktar zikrolunan gayrisafî tonilâto 
yüzdesinin 13 ile 20 si beyninde bulunduğundan bu surette 
makine mahalli için lâzımgelen hissei tenziliye gayrisafî tonilâ
tonun yüzde otuz ikisine müsavi olur. Yan i kuvvei muharrike 
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için hissei tenziliye = 862 X 0,32 = 375 ,84 tonilâto olup bu 
halde sefinei mefruzun safî tonilâtosu = 862 — 275,84 = 586,16 
tonilâto olmuş olur. 

2 - Lâkin davlumbazlı vapurlarda asıl makine mahalli 
ufak olup mesahai istiabiy^si sefinei mezkûre gayri safî toni
lâtosunun yüzde yirmi yahut daha aşağı ve uskur vapurlarda 
dahi sefinei mezkûre gayri safî tonilâtosunun 0 ,13 ve daha 
aşağı raddelerine baliğ olursa bu surette hissei mezbure ya 
minvali meşruh üzere bittahmin tayin edilir yahut davlumbazlı 
vapurlarda asıl makine mahalli tonilâtosunun 1 \ misli ve uskur 
vapurlarda dahi 1 f misli ahiz ve kabul edilir. Velhasıl me
saha mühendisi sermimar canibinden bu usulün hilâfına bir 
emri mahsus almadıkça zikroiunan hisse için makine mahalleri 
ufak ve mukassi olan davlumbazlı vapurlarda asıl makine 
mahalli tonilâtosunun bir buçuk ve uskur vapurlarda ise bir 
ve üç rubu mikdarını ahiz ve hesap eder. 

Misal 1 : Bir davlumbazlı sefinenin umum yani gayri safî 
tonilâtosu 1576 ve asıl makine mahallinin hakikî tonilâtosu 
dahi 126 olsa ^ = == 7 işbu mikdar gayri safî tonilâto 
yüzdesinin 13 haddinden noksan bulunduğundan bu halde 
hissei tenziliyei matlûb makine mahahalli tonilâtosunun bir 
buçuk misli olmak lâzım gelmekle bu dahi hissei tenziliye 
= 126 X 1,5 •= 18? tonilâto olup badehu sefinei mefruzun 
safî tonilâtosu = 1576 — 189 = 1387 tonilâto olmuş olur. 

Misal 2 : Bir uskur sefinenin gayrısafî tonilâtosu 521 ve asıl 
makina mahallinin hakikî tonilâtosu 52 olsa = ~ = 9 işbu 
miktar yüzde 13 haddinden noksan vaki olduğundan bu surette 
hissei tenziliye makine mahalli tonilâtosunun 1 f miktarına mü
savi olmakla bu dahi hissei tenziliye = 52 X 1,75 = 91 toni
lâto olup badehu sefinei mefruzun safî tonilâtosu = 521 — 91 
= 4 3 0 tonilâto olmuş olur. 

3 - Fakat bilâhara asıl makine mahalli cesim ve vusatlı 
olup davlumbazlı vapurlarda sefinei mezkûre gayri safî tonilâ
tosunun yüzde 3 0 ve daha yukarı ve uskur vapurlarda dahi 
sefinei mezbure gayri safî tonilâtosunun yüzde yirmi ve daha 
yukarı miktarına baliğ oldukta sahibi sefine hissei mezkûreyi 
berminvali muharrer yüzde 37 ve yüzde 32 miktarlarından takdir 
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ve tahmin ettirmeğe veyhut davlumbazh vapurlarda asıl ma-
kine mahalli tonilâtosunun 1 | miktarına ve uskur vapur
larda dahi asıl makine mahalli tonilâtosunun 1 £ miktarına göre 
tayin ve hesap ettirmeğe muhtardır. Her iki cins vapurlarda 
dahi makine mahalli vusatlı olup sahibi sefine dahi berminvali 
muharrer haiz olduğu muhtariyet ve mezuniyetini mesaha mü
hendisine havale eylediği takdirde mühendisi mumaileyh hissei 
mezküreyi davlumbazh vapurlarda yüzde otuz yedi ve uskur 
vapurlarda dahi yüzde otuz iki miktarına göre tayinini tensib 
etmesi ahsen ve evlâdır. 

Misal 1 : Bir davlumbazh sefinenin gayri safî tonilâtosu 
1123 ve asıl makine mahallinin hakikî tonilâtosu dahi 393 olsa 

( W ~ " ^ ) miktar sefinenin gayrisafî tonilâtosu 
yüzdesinin otuzundan ziyade olduğundan hissei tenziliye maki-
na mahalli tonilâtosunun 1 1 misli miktarı olmakla bu dahi his
sei tenziliye = 3 9 3 X 1 \ = 589 \ tonilâto halbuki altıncı 
maddenin ikinci fıkrası mucibince muktazayı talimat umum 
tonilâtonun yüzde nısfına nisbetle yani yüzde elli haddi dahilinde 
olarak lazımgelen hissei tenziliye 561 , 5 tonilâto binaenalâzalik 
işbu iki miktarlar beynindeki farkı fazla 589 ,5 - 561,5 = 2 8 to
nilâto kadar olmakla bu dahi on dördüncü maddede gösterilen 
muamelei hesabiye üzerinde gayrisafî tonilâtoya zam ve ifayı 
muamele olundukta: 

1123 Sefinei mefruzun gayrisafî tonilâtosu 
28 Kuvvei muharrike hissei tenziliyesinin gayrisafî toni

lâto yüzde ellisinden fazlası 

" 1151 
1 561.5 Bermucibi nizam makina mahallinin hissei tenzili-

yei gayesi 
589.5 Sefinei mefruzun rüsum veya safî tonilâtosu olmuş 

olur. 

Misal 2 : Bir uskur sefinenin umum tonilâtosu 892 ve asıl 
makina mahallinin hakikî tonüâsı 2 9 0 olsa ( $ f # = -J° = 3 2 ) 
İşbu miktar 20 nisbeti mahdudundan ziyade bulunduğundan 
hissei tenziliye makine mahalli tonilâtosunun 1 f miktarına mü
savi olmakla bu surette hissei tenziliye = 2 9 0 X 1,75 = 507 ,5 
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tonilâto halbuki altıncı madde mucibince nizamen lâzım gelen 
hissei tenziliye 446 tonilâto bu halde kuvvei muharrike hissei 
tenziliyesinin gayri safî tonilâto yüzde ellisinden fazlası = 507,5 
— 446 = 61 .5 tonilâto badehu veçhimeşruh üzere ifayı mua
mele kılındıkta 

892 Gayri safî tonilâto 
61 ,5 Miktarı müsaadeden fazlası 

" 953 .5 
) 446 Nizamen iktiza eden nihayet derecedeki hissei tenziliye 

507.5 Sefinei mefruzun safî tonilâtosu olmuş olur 

Kavaidi Filiye 

Madde 12 — Zirde mersum 1 ve 2 numaralı şekillere na
zaran ebadı sefinenin ahiz ve mesahası kemalile dikkat edilecek 
bir keyfiyet olup ebadı mezbure alâveçhissahih mesaha olun
mak üzere berveçhiati tarif olunur. 

Şöy lek i : Tûl evvelâ baş bodoslaması üzerinde çapa kap
lamasının dış ağzından kıç bodoslamasının arka yüzüne kadar 
ahzolunacak mesafeden kıç bodoslaması üzerinde bakalarya 
aşuzu ile bodoslamai mezkûrun arka yüzüne kadar olan badet-
tenzil baki kalan miktar her ne kadar kaideten tülü sefine ol
mak lâzımgelir isede zikrolunan baş bodoslaması üzerinde 
çapa kaplamasının dış ağzından bodoslama iç astarına kadar 
olan bud ile bakalarya aşuzundan kiç bodoslaması arka yüzüne 
kadar olan buudların ahiz ve mesahaları suubetli göründüğün
den ve işbu buudlar ise heman biribirine müsavi bulundukların
dan bu halde tülü matlûb daima baş bodoslamasının iç asta
rından kıç bodoslamasının arka yüzüne kadar bir hattı müsta
kim üzere güverte üzerinde vasat hattı istikametinde ahiz ve 
itibar olur. 

Arz — Tonilâto tayininde müstamel olan arz sefinenin en 
geniş mahallinde çapa kaplamasının dış yüzünden diğer ciheti 
mütekabilinde vaki kaplama dış yüzüne kadar olan arzı azam 
bududurki bu dahi sureti ati üzere mesaha olunur. Şöyleki: 
gayet müstakim ve gönyesine imal olunmuş bir mıstar ahiz 
ve sefinenin iki mukabil lombarlarına yahut küpeştelerine ar-
kurî vazile işbu mıstar üzerine zikrolunan arzı azamda vaki 
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çapa kaplamasının temas etmek üzere iki cihetten talik oluna
cak hattı şakuller işaret olundukta (işbu arzı azamda talik olunan 
hattı şakuller geminin alabandalarına dahi işaret edilirki muhiti 
sefine ahzında omurgaya aniud olmak için mesaha zinciri 
mezkûr işaretlere tatbik olunur.) Bu iki hattı şakul işaretleri bey
nindeki mesafe matlûb olan arzı azam olur. 

Muhit — Tonilâto güvertesi alabandadaki üst sathına değin 
omurga tahtından dolaşan beden yani muhiti sefinedirki bu dahi 
geminin omurgası altından icabı hale göre baş yahut kıç ta
raftan doğru bir zincir geçirilip geminin arzı azamında 
omurgaya amudî bir vaziyete getirilerek iki nihayetleri dahi 
köpeşteye değin temdid edildikten sonra köpeşteden güverteye 
kadar bir cihet irtifatmn zıh tülü muhiti mehuzdan tenzil olun
dukta miktarı mütebaki muhiti matlûb olur. 

Teşhisi tulî — Teşhisi tûlî şehadetnamede münderiç olan 
tuldurki bu dahi baş bodoslamasının civadereyi dış taraftan 
kateylediği noktadan kıç bodoslama başının arka tarafına 
kadar ve civadrasız teknelerde dahi baş bodoslaması baş 
yüzünden kıç bodoslama başının kıç yüzüne kadar ahiz ve 
itibar olunur. 

( Muhit kaidesi) 

Madde 13 — on ikinci maddede beyan olunduğu üzere 
bir sefinenin ebadı selâsesi olan tûl ve arz ve muhiti mesaha 
olunduktan sonra nısıf arzla nısıf muhit mecmuu terbi oiumıp 
çıkan hasılı tûl sefine ile zarp ve hasılı zarp ahşap ve kumpa-
zayt sefaini hakkında 0,0017 vahin sefain hakkında 0 ,0018 adedi 
daimisi ile dahi zarp edildikte hasılı zarbı ahir sefinei mezkûrun 
tonilâto güvertesi tahtındaki tonilâto olmuş olur. 

Madde 14 — Bundan evveldi maddede beyan olunan toni
lâto güvertesi tahtında vaki tonilâtonun miktarını hesap ve ta
yin etmek içîh lâzımgelen mefahah^meşrcjha icra olunduktan 
sonra mahallerinde beyan olunan müstesna ve gayri müstesna 
tutulacak ölah kâffei mahallerin kavaidi mahsusası vasıtasile 
istihraç olunan masahâferile beraber bir defteri mahusa kayde
dilmekle bir sefinenin gerek yelken ve gerek vapur olsun safî 
ve gayrisafî tonilâtosunun miktarlarını hesap ve tayin etmek 
için muktazi malûmat ahiz ve ikmal edilmiş olacağından her 
mesaha mühendisi tarafından zikroiunan miktarların derunu 
şehadetnameye derci zımnında zirde gösterilen hesabat üzere 
muamele olunur. 
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(Yelken ve vapur sefaini hakkında safî ve gayrisafî tonilâtoların 
istihsali için zam ve tenzil olunacak mahallerin 

tonilâtolarının usulü hesabı) 

Gayri safî tonilâto için derunu sefinede mesaha 
ve dahili hesab edilen mahaller 

1 — Tonilâto güvertesi tahtında vaki mahal 
2 — Üst güverte ile tonilâto güvertesi beyninde 

vaki mahal veya mahaller 
3 — Üst güverte tahtında yahut üzerinde daimî 

suretle inşa olunmuş etrafı kapalı ve tamamen 
örtülü mahaller (eğer var ise) yani 

Kıç kasrası 
Baş kasrası ve ilâh 
Sefinenin müretteb memurları kamarası . . 
Sair üst güvertede daimî suretle imal olunmuş 
kapalı ve mahfuz mahallerin kâffesi . . . 

Yahut köprü mahalli 
Setli güverte veyahut güverteler 
Güverte üzerinde zabitan veya efrad tayfa istirahatı 
için mahal 
Yan kamaraları 
Kahve ocağı ve i l â . . . tül X arz X irtifa. . . 
Matbah ve matbaha mahsus ve müteallik olan ma
haller ve abdeshaneler ve gusülhaneler 
Dümen dolabı köşkü ve harita köşkü ve dönki 
kazanının mahalli ve sair geminin manevrasına 
mahsus mahaller 
Güverte iskelesi etrafına imal olunan kapalı ma
hallin iskeleden fazla kısmı 
Onuncu maddede beyan olunan römorkörlerden 
maada vapur sefaininde makine mahalli hissei ten-
ziliyesinin gayri safî tonilâtonun yüzde ellisinden 
yani nısfından ziyade bulunan fazlası 
Üst güverte tahtında yahut üzerinde vaki kapalı 
ve tamamen örtülü mahallerin tonilâtoları mecmuu 

Bütün sefinenin gayrisafî tonilâtosu 
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Yahut 

Gayrisafî tonilâtodan edilecek tenzilât 

1 — Tevaife mahsus yatak mahalleri (yolcu gemi
sinde kamarotlar ve aşçılar ve yolcu hizmet
çileri işbu tayfa için icra olunan tenzilâtta 
dahil olamaz). 

B a ş kasarasında 
Diğer mahallerde 
Gemici mahalli 
Ateşçi mahalli 
Se r dümen mahalli 
Se r ateşçi mahalli 

2 — Zabitan için yatak mahalleri kaptan ve tabib 
ve malmemuru (yazıcı ve gemi kâtibinin ve 
ilâ. istirahatına mahsus mahaller işbu tezilâtta 
dahil değildir). 

Güverte üzerinde 
Sair mahallerde 
Birinci zabit yatak mahalli 
ikinci 
Üçüncü 
Çarkçıbaşı yatak mahalli 
İkinci çarkçı 
Üçüncü çarkçı 
Porsun yatak mahalli 
Marangoz 

Matbah ve matbaha mahsus mahaller ile tay
fanın istimaline mahsus ve münhasıran apdes-
haneler 
Güverte üzerinde tûl X arz X irtifa — - f 100 
Sair mahalde tûl X arz X irtifa X - f 100 
Üst güverte üzerinde sefinenin manevrasına 
mahsus olan kapalı ve tamamen örtülü ma
haller 

Yahut 

TBMM KÜTÜPHANESİ



637 

tûl X arz X irtifa = 
tûl X arz X irtifa = 
tûl X arz X irtifa = 
tûl X arz X irtifa = 
tûl X arz X irtifa = 
tûl X arz X irtifa — 

Harita köşkü 
Vardiya mahalli 
işaret mahalli 
Dümen dolabı mahalli 
Tabib kamarası 
Zabitan yemek mahalli 
Küçük zabitan yemek mahalli tûl X arz X irtifa = 
İşbu küçük zabitan ser dümen, topçu ve ça
vuş ve onbaşıya kadardır 
Gusülhane mahalli tûl X arz X irtifa — 

_ 1 0 0 

Yelken sefinesi için icra olunan tenzilât mecmuu § 

Yelken sefinesi hakkında rüsum veya safî tonilâto 

III 

§ İşbu tenzilât hiç bir vakitte gayrisafî tonilâtonun yüzde 
beşini tecavüz etmiyeceği gibi salifüzzikir sefinede tenzilât icra 
edilen mahallerde hamule ve eşya vazedilir veyahut yolcu için 
yatak vesaire vaz ve tertib olunursa tenzilâtın hükmü kalmayıp 
gayrisafî tonilâtoya dahil edilir. 

(Tenbihat) 

1 — Harita köşkü kaptan için tertib ve hasrolunursa 
azamî olarak nihayet üç tonilâto tenzil olunur. 

2 — Tabib kamarası eğer hekim gemide mecud ise ten
zil olunur ve aksi halinde resmi tonilâtoya ithal 
kılınır. 

3 — Zabitan ile çarkçıların istimaline mahsus yemek ma
halli var ise azamî olarak nihayet dört tonilâto 
tenzil olunur. 

4 — Porsun ve saire misillû küçük zabitanın . istimaline 
mahsus ikinci bir yemek mahalli var ise nihayet 
iki buçuk tonilâto tenzil olunur. 

I l ı 
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Yolcu sefinesi olupta yolculara mahsus taam ma
halli olmadığı halde her ne cesamette olursa olsun 
zabıtan ile çarkçıların taam mahalli balâda beyan 
olunan dört tonilâtoyu tecavüz etmiyecektir. 
Hamam veya gusülhaneler sefinelerde yolcu olma
dığı halde münhasıran zabitan ile çarkçılara mahsus 
olurlar ise ve bir de daimî surette mevcud olan bir 
aded hamamdan başka lüzumuna mebni ziyade 
hamam bulunursa gemide yolcu dahi olmasa ke
zalik gayrisafî tonilâtodan tenzil olunur. Bu surette 
zikrolunan hamamlar zabitan ile çarkçılara mahsus 
olduğu halde gerek birinci ve gerek ikinci hususta 
tenzil olunursa da tenzilât iki tonilâtoyu tecavüz et
miyecektir. 
Marüzzikir harita köşkü gerek kaptana mahsus 
tertib olunsun ve gerek tabib kamarası ve zabitan 
ile çarkçılara yahut porsun ve saire misillû küçük 
zabitana mahsus olan yemek mahalli ve zabitan 
ile çarkçılara mahsus olan hamam mahalli velhasıl 
bu misillû tenzilât icra olunacak sair her bir ma
halli bu şeylere mahsus olduğu musaddak gösteri
lecek ve gösterilmediği halde tenzili tecviz olunmı
yacaktır. 

Üst güverte üzerinde kapalı mahalde olan dönki 
ka7anı demir kaldırmak ırgat işletmek ve dümen 
idare etmek yani beşinci maddede beyan olunan 
alât ve edevatın işlemesine münhasır olmayıpta 
ilâveten istifade zımnında hamule kaldırmaklığa 
kullanılabildiği vakitte bu halde mezkûr mahal ten
zilâta dahil olamaz lâkin sefaini harbiye ve asker 
nakline mahsus transport sefainin üst güvertesinde 
dönki kazanma mahsus olan kapalı mahal bu hu
sustan müstesnadır. 
Derununda yolcu nakledebilmekliğe kabil bir yahut 
birden ziyade kamaralarla müretteb vapur sefainin
de yalnız bir matbah olduğu halde gerek işbu mat-
bah ve kerek aşçı tarafından işgal olunan mahal 
gayrisafî tonilâtodan tenzil olunmaz. 
Eğe r iki yahut ikiden ziyade matbah olupta maamafıh 
münhasıran iavaifin istimali için olursa tenzil olunur. 
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10 — Marulbeyan mahaller müsaade olunan azamî mik
tarlarından az mahal ıstıab ederler ise mevcudu 
her ne ise tenzil olunur 

(Vapur sefaımnde kuvvei muharrike ıçırı lâzımgelen tenzilât) 

1 — Sabit komürluklu olan sefaıne tatbiki 
Mesaha olunduğu gibi makine mahalli 
(işbu makine mahalli şaft yolu ve kazanları ile makinenin işle
mesine aid olan kâifeı mahallerden ibarettir) 

Mesaha olunduğu gibi sabit kömürlükler [6 ve 9 uncu 
maddelerde gösterilmiştir] kuvvei muharrıkenın ten
zilât mecmuu 
(İşbu tenzilât onuncu maddede beyan olunan rö
morkörlerden maada sefamın gayrısafî tonilâtosu
nun yüzde ellisini tecavüz etmıyecektır) 

On birinci madde mucibince kuvvei muharrıkenın hissel 
tenzı'ıyesı 

Vapur sefinesinin safî tonilâtosu 

it 

Müteharrik komürluklu olan sefaıne tatbiki 
Mesaha olunduğu gibi makine mahalli 
(İşbu makine mahalli şaft yolu ve kazanlar ile ma
kinenin işlemesi için iktiza eden kâffei mahallerden 
ibarettir) 
Uskur sefine hakkında X ^ mesaha | 6 ve 8 ıncı 
olunduğu gibi makine mahallinin maddeler-
Davlumbazlı sefinede X / ^ m e s a h a de göste-
olunduğu gibi makine mahallinin rılmıştır 
Kuvvei muharrıkenın tenzilât mecmuu 
(İşbu tenzilât onuncu maddede vapur çeken gemi
den maada sefinenin gayrısafî tonilâtosunun yüzde 
ellisini tecavüz etmıyecektır) 

Onbırıncı madde mucibine* kuvvei muharrıkcnin 
hissel ttozılıyesı 

Vapur sefinesinin safî tonilâtosu 
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(Hesabat ve ka.va.idi sabıka üzerine misal) 

Bir ahşab sefinenin tonilâto güvertesi üzerinde tülü 109 ka
dem ve umurga tahtında olarak bordalarda güverte hizasından 
güverte hizasına kadar maktaı azamda vaki muhiti 44 kadem 
ve maktaı mezburdaki dıştan dış arzı azamî 22,7 kadem olsa 
on bir ve on üçüncü maddeler mucibince ifayı muameleye 
şuru edilir. 

Tonilâto güvertesi altı 

44 muhit 
22,7 arz 
66,7 

2 66,7 

Sedli güverte altı 

33 ,35 işbu miktar terbi 
olundukta 

33 ,35 

32 ,15 
18,55 

16075 
16075 

25720 
3215 

16675 
10005 

10005 
10005 

596,3825 
2 

1192,7650 
100 

1112,2225 
109 

1000998 
111222 

121231,98 
0,0017 

84862386 
12123198 

206 ,094366 
11,93 

218 ,02 

11,93 
tülü sefine 

adedi daimî 

sedli güverte tülü 
sedli güverte arzı 

sedli güverte umku 

sedli güverte tahtın
da hasıl olan tonilâto 

tonilâto güvertesi tahtında hasıl olan tonilâto 
sedli güverte tonilâtosu 

sefinenin umum yahut gayri safî tonilâtosu 

Berminvalı muharrer istihraç olunan tonilâto gayri safî to
nilâto olup eğer sefine yelken ise miktarı mezburdan ( m a d d e 
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beş ve on dördüncü tenbıh te) beyan olunan mahaller ve 
eğer vapur sefinesi ise makine mahalli için lâzımgelen hissei 
tenziliye tarh ve ihraç edilmekle safî veya rüsum tonilâtosu 
tahsil edilir 

(Makine mahalli için lâzımgelen hissei tenziliye hesabı) 
Uskur vapurlarda asıl makine 

mahallinin sureti mesahası 

Kadem Yahut 
12,1 makine mahallinin baş 12,1 Baş taraf muntehasın

taraf muntehasındakı dakı arz 
arzı 

12,1 makine mahallinin va- 12,1 kıç taraf muntehasın
satındakı arzı dakı arz 

12,1 makine mahallinin kıç 24,2 

taraf muntehasındakı 
36 ,3 arzı 

48 ,4 vasatı arz X 4 

3 72 ,6 m makine mahallinin arzı 4 ,167 = 25 

mutavassıt 3 X 2 
11,85 makine mahallinin umku 5082 

mutavassıtı 
605 4355 

968 şaft yolu 726 
121 kadem 2904 

121 36 tûl 302 ,5242 

143,385 

OK makine mah 
w lıoın tulu 

716925 

286770 

3584 ,625 

100 

2 

7 2 " 

3 

216" 

100 

2 ,16 

a r » m u t a v a a t 11,85 umku mutavassıt 

151260 

. . t 242016 

30252 

30252 

35 ,84 
tonilâto 3584 ,8620 

tonilâto makine mahalli 100 
35 ,84 tonilâto 

T 1 C 5 F. 41 
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Yekûnu tonilâto 
35 ,84 makine mahalli 

2 ,16 şaft yolu 

38 ,00 asıl makine mahallinin mesaha 
olunduğu gibi tonilâtosu 

işbu asıl makine mahallinin sefinenin gayri safî tonilâtosu 
miktarı yüzdesine nisbeti hissesini tayin etmek için berveçhiati 
muamele olunur. Şöyleki: Asıl makine mahallinin tonilâto 
miktarı =» 38 

100 

hasılı zarb 3800 218,02 sefinenin gayri safî tonilâtosı 

17,4 sefinenin gayri safî tonilâtosı yüz
desine nisbet asıl makine mahalli
nin yüzdesi 

Bundan istidlal olunurki asıl makine mahalli sefinenin gayri 
safî tonilâtosunun yüzde 17,4 miktarına baliğ olmuş olur. Mez
kûr tonilâto yüzdesinin on üçünden yukarı ve yirmisinden 
aşağı olmakla bu halde bermucibi talimat makine mahalli için 
lâzımgelen hissei tenziliye gayri safî tonilâtosu miktarının yüzde 
otuz ikisi olmak iktiza edip berveçhizir hesap edilir. 

218 ,02 
0 ,32 

43604 

65406 

69 ,7664 

gayri safî tonilâto 

Tonilâto 

218,02 
I 69.77 

148,25 

gayri safî tonilâto miktarı 
makine mahalli için his
sei tenziliye 
sefinenin safî yahut rü
sum tonilâtosu 

makine mahalli için lâzımgelen hissei tenziliye olmak
la bu surette 

Bu veçhile hesabatı mezkûre badelicra safî ve gayri safî 
tonilâtolar ile miktarı tenzilât derçle sureti mesahayı mübeyyin 
şehadetnamesi tanzim ve inşaatı bahrî dairesine takdim oluna
rak dairei mezkûr canibinden bittetkik tasdik edildikten sonra 
tescil edilir. 
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İntizamı ameliyat 

Madde 15 — Bu mahalle gelinceye değin zikir ve beyan 
edilen mesaha edilecek mahaller bir şekil ve cesamette bulun
mayıp muhtelif surette olduklarından bunların mesahaları her 
mesaha mühendisi tarafından keyfe mattafak usul üzerine mu
amele olunmıyarak sebkat eden kavaidi mahsusaları ile mesaha 
olunmaları lâzım gelip bunun haricinde calibi şüphe bir mahal 
zuhurunda mühendisi mumaileyh sermımaı canibine müracaatla 
halli şüphe eyliyecektir 

Mesaha şerıdterı 

Mesahatı sefaın hakkında su tesir etmez şeı idlerin istimali 
caiz olduğundan mesahatı fılıyenın hitamına değin zikrolunan 
şerıdlerın hını istimallerinde kendir ve ketenden mamul olduk
ları zaman su ve rutubetin tesırıle munkabız olacakları derkâr 
bulunduğuna binaen bu nevi şerıdler kamsele misillû su rutubet 
tesir etmıyecek bir hale irca edilmedikçe istimalleri caiz olmayıp 
tülleri dahi gerilmek ve dublın peyda eylemek hususlarınca 
ihtilafı madde vukuunu mucıb olmıyacak munasıb bir tülde 
bulunmaları ahsen ve evlâdır Çunku avarızı mezkûre sebebıle 
zikrolunan şerıdler ve zencırler cÜ7Î ve kullî müteessir olmakta 
bulundukları cihetle bunların ıstımallermce mevakıı vefıre mev
cud ısede fakat bu kaıdeleıın esasınca dubhn ve ınbısat husus
larından tahaddus edecek. ıhtılâfatı cüz ı j e kavaidi atıkaya nıs-
beten pek olkadar hatayı intaç edemedikleri ecılden kavaidi 
atıkaca icrayı mesahada kullanılmıyan şerıd ve zencırın kavaidi 
cedıdede icrayı mesaha hususlarında bir dereceye kadar hata
dan salım olarak istimal edilirler Binaenaleyh 100 kadem 
tulünde güzelce lâstıklendırılıp su ve rutubet tesir edemez bir 
halde imal edilmiş olan şerıd gerilerek istimal ve ara sıra tulü 
dahi muayene olunduğu suretle calibi ehemmiyet bir hatayı 
maddî zuhura getıremeyıp ve bu misillû şerıd ve aksam kade
me taksim eylediği takdirde sefamın tûllerıle eb'adı saıresının 
mesahasında mucibi suhulet ve muhassenat olacağı derkârdır 

Mesaha veya muhit zinciri 

Beher kademi 40 dirhemi cedid vezninde ve butunu dahi 
yetmiş kadem tulünde olan beden zinciri denilen muhit zın-
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cirinin işbu kaidece mesaha hususatına elverişli olduğu bittec-
rübe anlaşılmıştır. Kaldıki sefaini cesime muhit veya bedenlerini 
mesaha ederken hasbellüzum mezkûr zincirin iki uçlarına muk-
tazi tûlda yani çend kadem olmak üzere su derununda terbiye 
edilmiş kordon halat bend ve ilâve edilmek lâzımdır. Mezkûr 
zincirin tulü vasatına kuvvetli ve heman bir pus kutrunda bir 
halka merbut olup işbu halkanın merkezinden itibaren her iki 
nihayete doğru beyinlerindeki mesaha iki kadem olmak üzere 
ufak kıt 'ada madenî levhalar merbut bulunarak bunların üzerine 
sırasile 2, 4, 6, 8, ve ilâh . . rakamları mahkûk ve murakkamdır. 
Bu halde zikrolunan halkanın merkezi tamamile omurga hattı 
altında bulunsun bulunmasın mezkûr zincirin iki nihayetlerin-
deki güverte hizalarında bulunan marülbeyan parça ve levhalar 
üzerlerinde görülen erkam birbirlerine zam ve ilhak olundukta 
sefinenin muhiti bissuhule tayin ve istihsal edilmiş olur. Bu 
nevi mesaha için salifüzzikr zincir sair cins zincirlerin kâffesine 
faik olduğu halde üç dört sene istimal kılındıktan sonra tulü 
2 ,5 kadem kadar uzamakta olduğu bittecrübe anlaşılmış oldu
ğundan ara sıra muayene edilerek rakam levhalarının mahalleri 
dahi tashih ve tesviye edilmek iktiza eder. 

Zikrolunan zinciri pastan muhafaza etmek için galvaniz 
edilmek lâzım olduğu gibi galvaniz edilmemiş olan muhit zin
ciri dahi istimal olunmadığı zamanlar bıçkı talaşı ve tebeşirle 
memlû bir torba içerisine bilvaz muhafaza edilmesi ahseni 
umurdandır. 

irade tarihi 17 muharrem 1304 ve 4 teşrinievvel 1302 

Ne: 1 7 0 — T a h s i l i E m v a l n i z a m n a m e s i 

BİRİNCİ F A S I L 

Mevaddı umumiye 

Madde 1 — Devleti Alıyenin kavanin ve nizamatı mahsu-
sası mucibince doğrudan doğruya tayin tylediği vergiler işbu 
nizamnamede münderiç usul ve kavaide tevfikan tahsil olunur. 
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Madde 2 —- Birinci maddede muharrer vergilerin tahsilatı 
vazifesi münhasıran işbu nizamnamenin tahsis ettiği vesaite 
mevdudur. 

Madde 3 — İşbu nizamnamede tahsili emval için muayyen 
olan ahkâmı mümtaze kavanini umumiyenin olbabta gösterdiği 
kavaidden kısmen ve hususen müstesna olarak cereyan eder. 

Madde 4 — Efradı mükellefin işbu nizamnamenin kendileri 
için vaz ettiği ahkâma ittibaa mecburdurlar. Anlara muhalif 
harekâtın netayicini dahi işbu nizam tayin eyler. 

Madde 5 — Vesaiti tahsiliye her vilâyet ve liva merkezi 
olan kazalarla bilûmum mülhakat kazalarında , miktarı kazanın 
cesametine ve emvalinin kemmiyatına göre tayin kılınmak üzere 
asakiri zaptiyeye ilâveten piyade ve süvariden mürekkep ola
rak teşkil olunacak tahsildar bölükleri ile her karye ve mahal
lede birer kabzımaldan ibarettir ve işbu kabızımallar muhtarlar
dır. Tahsildar bölüğü merkezi vilâyet olan kazalarda zabtiye 
alây beyinin ve merkezi liva olan kazalarda tabur ağasının ve 
mülhak kazalarda bölük ağalarının kumandasında bulunacak ve 
umuru hesabiyeden dolayi mal ve vergi memurlarına müracaat 
edeceklerdir. Ancak Derseadet emlâk ve akar vergisinin tahsi
line memur heyetin sureti tertibi yedinci fasılda muharrer usul 
ve kavaide tâbi olacaktır. 

Madde 6 — Tahsildarların maaş ve tayin atı bulundukları 
mahal zabtiyelerinin maaş ve tayinatı ile mütenasiben tahsis 
olunup fakat paltolarının etekleri zabtiye paltolarından daha 
uzun ve tahsildarlığa mahsus alâmeti farikalı olacaktır. Piya
delere birer meç ve tüfek ve süvarilere birer kılıç ve tüfek ve
rilecektir. Hayvan takımları dahi birer nasakta olacaktır. 

İKİNCİ F A S I L 

Tahsildarların vezaifi 

Madde 7 — Piyade tahsildarları şehir ve kasabat ve süvari 
tahsildarları kura kabzımallarının zirdeki maddede zikir ve ta-
dad olunan emvali devleti efradı ahaliden tahsil ve kabz ile mal 
sandıklarına isal ve teslim edip etmediklerini teftiş ve tahsi
latta rehavet gösteren kabzımallar ile borcunu vermiyenleri ta
kip vazifesi ile mükellef olup paraya asla el sürmiyecek ve bu 
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vazifeden başka bir işte istihdam olunmaları asla caiz olmıya
caktır. 

Madde 8 — Tahsildarların memuru tahsili oldukları emva
lin cins ve nevi şunlardır: 

Evvelâ - Emlâk ve akar vergisi, 
Saniyen - Arazi vergisi 
Salisen - Yerl i ve yabancı esnaf temettü vergisi, 
Rabian - Varidatı üşriyesinin arazi üzerine tevzi ve tak

sim olunmuş olan kısmı ve güverî tabirile bedele tahvil olunan 
aksamı, 

Hamisen - Ahalii gayri müslimenin bedelâtı askeriyesi 
Sadisen - Masarifi tahririye karşılığı, 
Sabian - Tapu hasılatı, 
Saminen - İşbu yedi nevi mürettebatın bakayası. 
Tahsildarlar işbu sekiz nevi emvali ayrı ayrı tahsil ede

cekleri gibi mahsubatını dahi defterlerinde başka başka yürüt-
türeceklerdir. 

Madde 9 — Mal ve vergi memurları maddei sabıkada göste
rilen sekiz nevi mürettebattan vergi ıtlak olunanların asıllarile 
bakayasından her mahalle ve karyede taleb edecekleri meba
liğin müfredat defterini her senei maliye duhulünden iki ay 
mukaddem yani kânunusaniden şubat gayetine kadar iki ay 
zarfında ve aşar namı tahtında bulunanların müfredat defterini 
dahi senei maliyenin duhulile aşarın tahakkuku hininde mal 
kalemlerinde tanzim ettirip ilân edilmek üzere piyade ve süvari 
tahsildarları marifetlerile mahallât ve kura kabızımallanna gön
dereceklerdir. 

Madde 10 — Tahsildarlara taharri ve takib edecekleri va
ridatın envai üzerine mal kalemlerile vergi idarelerinden birer 
defter verilecek ve tahsilat vuku buldukça yine mal kalemlerile 
vergi idarelerince bu defterler üzerine yürütülecektir. 

Madde 11 — Tahsildarlar vakti taksiti vürüd ettiği halde 
mürettebatı emiriyesini tediye etmediği defterlerinden müsteban 
olan mahalle ve kuraya gidip kabzımalların hesaplarını teftiş 
ile zimmeti tebeyyün eden kabızımallar yani muhtarları merkezi 
kazaya izam edeceklerdir. 

Madde 12 — Kaza mal memurları her mahalle ve karye
den talep olunan verginin birer müfredat defterini vergi ema-
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netinden tanzim olunacak numunesi mucibince her sene kânu
nusani iptidasından şubat gayetine kadar iki ay zarfında ka
lemlerinden çıkartıp ilân edilmek üzere tahsildar marifetile ma
hallât ve kura kabızımallarına göndereceklerdir. 

Madde 13 — Tahsildarlar her sene mart girmezden onbeş 
gün evvel tahriri emlâktan verilen malûmat üzerine her karye 
veya mahalleden nüfusu mevcude itibarile talep olunacak bede
lâtı askeriyenin miktarı mecmuunu mübeyyin meclisi idare tara
fından verilecek tevzi mazbatalarını mahallât ve kura ihtiyar 
meclislerine ita eder ve tevzi defterini yaptırıp bir nüshasını 
o mahalle veya karyenin kabızımalına verir ve bir nüshasını 
dahi on ikinci maddede gösterildiği veçhile ilân ettirir. 

Madde 14 — Tahsildarlar her şahsın hissesine aid vergi 
ve bedeli askerinin miktar ve kemmiyetini natık vergi kalemle-
rince imlâ edilen tezkerelerle bunların yekûnlarını şamil olarak 
köy üzerine imlâ olunmuş olan top sergileri vergi kaleminden 
ve aşarı arazi üzerine taksim olunmuş yerlerde efradı zürraın 
hissesine aid bedeli üşrün ve arazi üzerine munkasim olma-
yıpta yalnız güveri namile bedele tahvil olunmuş olan hissei 
üşriyenin miktarlarını mübeyyin olan üşür tezkerelerini mal 
kaleminden alıp ba senedatı makbuza kabızımallara ita ve tes
lim ve kaza ve karyece maktuan zürraı ahaliye ihale kılınan 
varidatı üşriye ile toptan ve perakende suretile taliplerine sa
tılan emlâk ve zehair ve saire ve rüsumatı müteferrika bedelât 
ve hasılatından deyni olanları celp ve borçlarını tahsil ile mal 
sandıklarına teslim ettirirler. 

Madde 15 — Müşterekülmenfaa reji ambarlarından tahsil 
olunan ve muvakkaten Düyunu Umumiyei Osmaniye İdaresine 
metruk olan duhan üşrüne bir emri mahsus olmadıkça vazi
yet edemiyeceklerdir. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Usulü tahsilat 

Madde 16 —- Emlâk vergisile bedelâtı askeriye vergi esnaf 
temettü vergisi ve aşarın arazi üzerine taksim olunmuş olan 
kısmı ve arazi vergisile aşarın bedele tahvil olunmuş kısmı 
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takasiti muayyenesinde tahsil olunur. V e yabancı esnaf temettü 
vergisile masarifi tahririye karşılığı ilk taksite ilâveten ve d e f 
aten tahsil olunur. Bir k a ç taksitini veyahut bir senelik'vergisini 
defa ten verenler olur ise kabul olunur. 

Madde 17 — Mükellef olduğu emvali devleti evkat ve 
takasiti muayyenesinde ifa etmeyip de kabızımallar canibinden 
tahsildarlara irae olunacak medyunlar tahsildarlar tarafından 
köylerde ihtiyar meclisine ve kasabalarda dairei belediyeye 
celb ile borçları tahsil edilir ve ifa etmedikleri halde evvelâ 
medyunun haline göre hanesinin idaresine kâfi eşyası saniyen 
esnafın edevatı sınaiyesi salisen zürraın çift ve ziraat edevatile 
çift hayvanatı ve tohumluğu ve hasılatın miri hissesi müstesna 
tutularak kusur esmar ve zehair ve hayvanat ve eşyayi beyti-
yesi ve emvali sairei menkulesinden deyinine kâfi olacak mik
tarı maddei atiyede beyan olunan usul ve kavaide tatbikan 
sattırılıp esmanı mal sandığına teslim ettirilir. 

Madde 18 — Mürettebatını vaktile ifa etmemiş olan şahıs 
hakkında deyni sabit olan medyun hakkında cari muamelei^ka-
nuniye Hükümeti mahalliyece icra olunur. 

Madde 19 — Bir medyunun emlâki bulunmadığı ve kendisi 
zimmeti musaddakasını edadan imtina edip de serveti nakdiyesi 
tahsildar tarafından evrak veya ihbaratı mutebere ile isbat 
olunduğu halde tahsildarın olbapta edeceği takrir üzerine Hü
kümet canibinden ol medyun hapis olunur fakat hapis müddeti 
doksan bir günü tecavüz edemez ve bir deyin için medyunun 
iki kere hapisi caiz olamaz. 

Madde 2 0 — Medyunun tediyei deyne kudreti olmadığı 
ihtiyar meclis veya dairei belediyece malûm olupta nizamen 
satılabilecek menkulât ve gayri menkulâtı dahi bulunmaz ise 
kabızımallar ile tahsildarlar ve mal memurları bir kıt 'a mazbata 
tanzim ederek meclisi idarei kazaya ita ederler. Meclisi idarei 
kaza işbu mazbata üzerine betekrar icrayi tahkikat ederek 
medyunun filhakika kudreti olmadığı sabit olur ise zimmetinin 
tahsili sıai haline talik olunur. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Tahsildarların mücazatı 

Madde 21 — Hizmetlerinde tekâsül ve kusur eden tahsil
darlar birinci defasında alaybeyi veya tabur ve bölük ağaları 
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tarafından tevbih ve ikinci defasında nısıf maaşı cezaen kat 
ile mal sandığına irad kayid ve üçüncü defasında memuriyetin
den tard olunur. 

Madde 22 —- Tahsildarlar gezdikleri yerlerde ahaliden 
meccanen yem ve yiyecek ve sair bir şey alırlar ise Ceza K a 
nununun yüz on birinci maddesine tevfikan mücazat olunur. 

BEŞİNCİ F A S I L 

Kabızımalların sıfatı lâzımesi ve mücazatt 

Madde 23 — Her karye ve mahallenin kabızımalı olacak 
muhtarların intihabları vilâyet nizamnamesi ahkâmına tevfik 
olunur. Muhtarların muteberandan olması ve bir cinayetle mah
kûm olmaması şarttır. 

Madde 24 — Elyevm mevcut olan muhtarlardan maddei 
sabıkada muharrer evsafı haiz olmayanlar bittebdil yerlerine 
evsafı lâzımeyi haiz muhtarlar intihab ettirilecektir. 

Madde 25 — Muhtarların mükellefinden istihsal eyledikleri 
emvalden zimmetlerine akçe geçirirler ise anın tazmini kendi
lerini intihap eden karye veya mahallât ahalisine racidir. Ahali 
dahi bilmüracaa muhtarlara tazmin ettirirler. O makuleler hiz
metlerinden ihraç ve aldığı akçenin tamamen kendisinden is
tihsali için Hükümetçe tedabiri seria icra olunduktan başka 
mahkeme marifetile tebeyyün edecek hale göre Ceza Kanunu
nun doksanıncı maddesine tatbikan hakkında muamelei cezaiye 
ifa olunur. 

ALTINCI F A S İ L 

Kabızımalların vazaifi 

Madde 26 — Karye ve mahalle muhtarları bulunduKİan 
karye ve mahallede işbu nizamname ile envai tayin olunan te
kâlifi Devleti doğrudan doğruya efradı mükellefinden tahsil 
e tmeğe ve mürettebata Devleti vakti muayyeninde vermiyenleri 
derhal tahsildara irae ile haklannda muamelei kanuniye icrasını 
talep eylemeğe ve müracaat ettiğini mübeyyin tahsildara b i r 
pusula mühürletmeğe memurdurlar. 
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Madde 27 — Muhtarlar on ikinci maddede gösterildiği 
veçhile malmemurları tarafından verilen defterler üzerine her 
karye veya mahalle ahalisinden istiyecekleri paranın müfreda
tını natık ve köylünün anlıyacağı lisan ve tabire muvafık birer 
yafta tertib ile köy ve mahallenin cami ve kilisesi duvarına ve
ya diğer münasib mahalline yapıştırarak ilân ederler ve bu 
yaftalarda muharrer miktardan ziyade ahaliden bir akça talep 
ve ahzedemezler. 

Madde 28 — Ahalii karye verdikleri parayı hangi senenin 
hangi nevi borcuna vermek isterler ise muhtar o borca teslim 
yazmağa mecbur olup alacağı parayı sahibinin reyi hilâfında 
diğer borca mahsub etmekten memnudur. 

Madde 29 — Mahalle muhtarları kabzeyledikleri parayı beş 
günden ve köy muhtarları on beş günden ziyade yanlarında 
tutmayıp behmehal malsandığına teslim etmeğe mecburdurlar. 
Şu kadar ki makbuzat bin beş yüz kuruştan ziyade olur ise 
müddeti Mukarrereyi beklemeyip aldıkları gün teslim eylemekle 
mükelleftirler. 

Madde 30 — Muhtarlar tahsildarlar taraflarından kendile
rine ita olunan defterlerin birine beher gün kabzettikleri akça
ları sırasile kaydederler ve diğerinde dahi herkesin teslimatının 
zimematından mahsubu muamelesini yürütürler ve makbuzatı 
vakıalarını tahsildarlar taraflarından verilip mükellefin yedinde 
bulunan koçanlara tarih ve miktarlarile teslimi kaydeyledikten 
sonra muhtarlığa mahsus olan mühür ile mühürliyerek derhal 
sahibine verirler. 

Y E D İ N C İ F A S I L 

Dersaadet akar vergisinin sureti tahsilile tahsildarlarının 
intihab ve tayini 

Madde 31 — Dersaadet ve bilâdı selâsede kâin emlâk ver
gis i her dairei belediyede bir sertahsildar ile dairenin cesa
metine ve verginin derecatına göre beher ikişer bin adet em
lâk için bir tahsildar ve bir tahsil hademesi isabet eylemek 
üzere on ser tahsildar ile yetmiş nefer tahsildar ve tahsil ha
demesi ve otuz kâtib ve bir pul muhafızından ibaret bir heyr 
eti tahsiliye marifetile tahsil olunur. 
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Madde 32 — Dersaadet ve devairi ser tahsüdarlarile tahsil
darlar ve tahsil hademesi ve ketebe ve pul muhafızı erbabı 
iffet ve istikametten ve tahsildarlığa lâzım olan malûmat asha
bından intihab ve tayin kılınır ve alelûmum tahsildarlar ile pul 
muhafızı nizamnamei mahsusu hükmüne tevfikan kefalete rap-
tolunur. 

Madde 33 — Heyeti tahsiliye nasakı vahid üzere elbise 
iktisa edecek ve yakalarına alâmeti farika vazolunacaktır. 

Madde 34 — Tahsil hademesi tahsildarların ve tahsildarlar 
ile kâtibler ser tahsildarları ve ser tahsildarlar dahi devair 
mal memurlarının refakatlarında bulunup anların tahtı emir ve 
nezaretinde ifayi vazife ederler ve pul muhafızı şehremaneti 
vergi memurunun maiyetinde ve anın tahtı emir ve nezaretinde 
bulunur. 

Madde 35 — Tahsildarlar kendi daireleri hududu dahilinde 
kâin emlâk ve akarın vergilerini talep ve tahsil ederler. Daireleri 
hududu haricinde vaki emlâk ve akarın vergilerini taleb ve 
tahsil edemiyecekleri gibi bir emri mahsus almadıkça devairi 
belediyeye aid varidatı dahi tahsil edemezler. 

Madde 36 — Ser tahsildarlar kendi hududları haricinde 
vaki emlâk ve akar vergilerini tahsile karışmayıp yalnız maiyet
lerinde bulunan tahsildarlarla tahsil hademesinin vergi tahsilâ-
tınca olan usul ve harekâtını teftiş ve muamelât ve muhaseba
tını tetkik ederler. 

Madde 37 — Tahsildarlar ile tahsil hademesi ser tahsil
darlar tarafından verilecek vergi kuponları mucibince emlâk ve 
akarın vergilerini üç taksitte tahsil ve verilecek akçeyi kabz 
ile mensub oldukları daire malsandığma teslim ederler ve 
tahsil ettikleri akçe mukabilinde vergi tezakirine mahsus pul
lardan yapıştırıp makbuz tarihinin vazile imza edeceklerdir ve 
her gün vuku bulan tahsilatı malsandıklarına teslime mecbur 
olup nezdlerinde tevkif edenler mes'ul olur ve her tahsildara 
nihayet yirmi bin kuruşluk miktarı pul verilir ve sarf olunduk
ç a tekrar ita kılınır. 

Madde 38 — Emlâk ve akar vergisinin yüzde altısı karşı
lık tutularak ser tahsildarlar ile tahsildarlara ve tahsil hademe-
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sine ve kâtiblere ve pul muhafızına bir nisbeti muayyene üzere 
maaş ita kılınacaktır. 

Hatime 

Madde 39 — İşbu nizamnamenin neşrinden itibaren 2 5 
zilkade 1296 tarihli Tahsili Emval nizamnamesinin hükmü mün
fesihtir. 

Madde 40 — Maliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

irade tarihi: 19 muharrem 1304, 6 teşrinievvel 1302 

Nt: 1 7 7 — Tahtelbahir telgraf bulutunun muhafa
zasına dair 1 4 mart 1 8 8 4 tarihli mukavelei 

düveliyeye mugayir harekâtın men'i 
hakkında kanun 

22 muharrem 1304, 9 teşrinievvel 1302 

BİRİNCİ F A S I L 

Sevahîle tâbi olmıyan sulara müteallik ahkâm 

Madde 1 — Tahtelbahir telgraf hututunun muhafazasını 
temin maksadına mebni olan balâda muharrer mukavelei düve
liye ahkâmına mugayir olarak bir osmanlı sefinesi taifesi efradı 
tarafından vukua gelecek kâffei harekât ya maznunualeyhin 
mensub olduğu sefinenin aid bulunduğu liman hangi kaza da
hilinde ise o kazanın veyahut sefinenin osmanlı limanlarından 
ilk vasıl olacağı liman hangi kazaya tâbi ise o kazanın bidayet 
mahkemesinde rüyet olunur. 

Madde 2 — Takibat müddeiumuminin talebi üzerine huku
ku şahsiyeye halel gelmeksizin icra kılınır. 

Madde 3 — Birinci maddede zikrolunan mukavelei düveli-
yenin onuncu maddesi mucibince tanzim olunan zabıt varaka
larının sahte olduğu kat 1 iyen iddia olunmadıkça münderecatı 
muhakkak addedilir. 
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Zabıt varakalarının fıkdanı veyahut ademi kifayeti halinde 
hilafı kanun vukua gelen harekât şuhudu şahsiye ile isbat 
edilebilir [1] 

Madde 4 — Maddei sabıkada zikroiunan zabıt varakalarının 
tanzimi ıçm lâzım olan evrakı jrae ve ibrazdan imtina eden
lerden bir mecidiyeden yirmi mecidiyeye kadar cezayı nakdî 
alınır 

Madde 5 — Balâda muharrer mukavelei duvelıyenın onun
cu maddesi mucibince zabıt varakalarını tanzime salâhiyeti 
olanlara vezaifi memurelerını hını icrada her ne suretle olur ise 
olsun taarruz veya şiddet ve darp tarıkıle mukavemet edenler 
ceza kanunnamesinde musarrah olan derecatı cezaıyeye göre 
mücazat olunur 

Madde 6 — Evvelâ tahtelbahir telgraf hututunun vaz'ı 
veyahut tamırıle meşgul olduğu halde müsademe vukuunu men 
için muayyen olan işaretler hakkındaki kavatde riayet etmıyen 
sefine kaptanı 

Saniyen bu işaretleri gorup veyahut görebilecek bir halde 
bulunupta tahtelbahir telgraf hattının vaz'ı veyahut tamın ile 
meşgul olan sefineden lâakal bir mıh bahrî uzağa çekılmıyen 
veyahut bu kadar uzakta durmıyan sefinenin kaptanı 

Zikroiunan 14 mart 1884 tarihli mukavelenamenin onuncu 
maddesi berveçhıatı aynen derç kılınır 

[ l ] Onuncu madde mukavelei hazıraya mugayir harekât ışını ruyet ve tet
kik eden mahkemenin bulunduğu memleket kavanını tarafından kabul olunaa 
bilcümle vesait ve delâıl ile Uyan olunabilir Sefamı harbıyeyı veyahut hukûmatı 
muteakıdenın b rı tarafından bu bapta mahsusan tayın olunan sefamı kumanda 
eden zabıtan sefamı harbıyeden gayrı bir sefine tarafından mukavelei hazırada 
münderiç tedabıre mugayir b r hareket vuku bulduğunu zan eyledikleri takdirde 
kaptandan veya sefine sahibinden sefinenin tabiiyetini mübeyyin evrakın ibrazını 
taleb edebilirler Bu evrakın ibrazı keyfiyeti derhal hulâsa veçhile evrakı mez-
kûreye kayid ve işaret edilecektir Bundan başka maznun olan sefine her hangi 
tabiiyette bulunur ise bulunsun zabıtanı mumaileyhim tarafından zabıt varakaları 
tanzim olunabilecektir Zabıt varakaları bunları tanzim eden zabitin mensub ol
duğu memleketin usulü veçhile ve işbu memlekette müstamel lisan üzere tan
zim olunacağı gibi hangi memlekette ibraz olunacaklar ise o memleket kavasını 
ahkâmına tevfikan delil makamında istimal olunabileceklerdir Maznunlar ile şa-
hidier işbu zabıt varakalarına lüzum görecekleri bilcümle izahatı kendi lisanları 
üzere ilâve etmek veya ettirmek salâhiyetini haiz olup izahatı mezkûre usulü 
veçhile imza edilmek lâzım gelir 
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Salisen Tahtelbahir telgraf tellerinin mevkiini ıraeye mah
sus şamandıraları gorup veyahut görebilecek bir halde bulunup-
ta şamandıralar hattından lâakal bir çeyrek mıh bahrî uzakta 
durmıyan bilcümle sefamın kaptanları uç mecidiyeden elh me
cidiyeye kadar cezayı nakdî ıtasıle mahkûm olurlar 

Madde 7 — Evvelâ şamandıralar hattı vasıtasile veyahut 
sureti aharı ile mevkii bilinecek tahtelbahir telgraf hattından 
lâakal bir çeyrek mıh bahriden az mesafede demir atan veya
hut kuvvei mücbire olmadığı halde tahtelbahir telgraf hattının 
mevkiini ıraeye mahsus olan şamandıralardan birine bağlıyan 
kâffei sefamın kaptanları 

Saniyen alât veya ağlarını tahtelbahir bir telgraf hattının 
vaz'ı veyahut tamın ile meşgul bulunan sefineden lâakal bir 
çeyrek mıh bahrî uzak bulundurmıyan balıkçı kayığının 
sahibi f l ] 

Salisen alât veyahut ağlarını tahtelbahir telgraf hututunun 
mevkiini ıraeye mahsus olan şemardııalpr haltırdan lâakal 
bir çeyrek mıh bahrî uzakta bulundurmıyan bilcümle balıkçı 
kayığının sahibi uç mecidiyeden elli mecidiyeye kadar cezayı 
nakdî ıtasıle beraber bir günden beş güne kadar hapis cezası-
le mahkûm olunabilir Şu kuyuddan Boğaziçi bittabi müstesnadır 

Madde 8 — Evvelâ esen musameha olarak ve ba husus 
altıncı ve yedinci maddelerde musarrah ahvalde tahtelbahir 
telgraf hattını şıkest veyahut telgraf muhaberatının kısmen veya 
külliyen tatilini veyahut tehirini intaç edebilecek surette telgraf 
teline zarar ve hasar ıras eden her şahıs 

Saniyen Tahtelbahir telgraf hattının vaz'ı veyahut tamın 
ile meşgul olduğu halde müsademe vukuunu men'e mahsus 
işaretler hakkındaki kavaıde ademi riayetinden naşı diğer bir 
sefine tarafından tahtelbahir telgraf hattının şıkest veyahut du
çarı hasar olmasına sebebiyet veren her bir sefinenin kaptanı 
dç mecidiyeden elli mecidiyeye kadar cezayı nakdî ıtasıle bera
ber altı günden ıkı aya kadar dahi haps edilebilir 

fl] Şu kadarkı ışaratı müttehaıftyı hîmıl telgraf vapurunu gören veyahut 
görebilecek bir halde bulunan balıkçı kayıklarına ışaratı vakıa dairesinde hare
ket etmek üzere derdesti icra ameliyatı itmam etmeleri için lâzım gelen mühlet 
ita olunacak ve fakat bu mühlet yirmi dort saat! tecavüz etmıyecektır 
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Madde 9 — Evvelâ tahtelbahir telgraf hututunu şikest ve 
tahribe mahsus olan alât ve edevatı bilerek imal ve füruht ve 
sefineye tahmil eden veyahut ettiren. 

Saniyen alât ve edevatı mezkûreyi istimal eyliyenler üç 
mecidiyeden elli mecidiyeye kadar cezayı nakdî itasile beraber 
altı günden iki aya kadar dahi hapis edilebilir. 

Madde 10 — İhtiyarî olarak tahtelbahir telgraf hattını mu
haberatın kısmen veyahut külliyen tatilini veya tehirini mucib 
olabilecek surette kat veyahut duçarı hasar edenler elli mecidiye
den iki yüz mecidiyeye kadar cezayı nakdî itasile beraber üç 
aydan üç seneye kadar hapis edilecektir. Ef'ali mezkûreye 
teşebbüs edenler dahi ayni bu cezalara duçar olacaklardır. İşbu 
ahkâm muhafazai hayatları veyahut sefinelerinin temini selâmeti 
için tahtelbahir bir telgraf hattını kat veyahut duçarı hasar et
meğe mecbur olan eşhas hakkında cari değildir. 

İKİNCİ F A S I L 

Sevahile tâbi denizlere mahsus ahkâm 

Faslı sabıkta muharrer olan ahkâmın cümlesi sevahile tâbi 
denizlerde sefaini osmaniye ve gerek sefaini ecnebiye tarafın
dan vukubulacak harekâtı memnua hakkında dahi tamamile ca
ridir şu kadar ki harekâtı memnuai meşruhanın sübutu sevahil-
de müstahdem berrî ve bahrî askerî zabitanı ile zabıtai adliye 
ve belediye memurları canibinden tanzim olunacak zabıt vara-
kalarile dahi mümkün olabilecektir. V e bunların tanzim edecek
leri mazbataların münderecatı hakkında itiraz vukuunda itirazatı 
vakıanın muvafıkı hakikat olup olmadığı mehakimce tetkik 
olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Mevaddı umumiye 

Madde 11 — Sekizi ıci maddenin birinci fıkrası mucibince 
maznunualeyh olan adam rakib olduğu sefinenin vasıl olacağı 
ilk osmanlı limanındaki memurini mahalliyeye tahtelbahir tel
graf hattının kendisi tarafından kat veyahut duçarı hasar edil
miş olduğunu sefinenin limana vürudundan itibaren yirmi dört 
saat zarfında ihbara mecburdur ihbar etmediği halde, duçar 
olacağı mücazat iki misline kadar tezyid edilecektir. 
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Onuncu maddenin dördüncü fıkrasında muharrer olduğu 
üzere tahtelbahir telgraf hattını kat veya hasardide eden kimse 
salifüzzikir ihbara mecbur olup aksi takdirinde üç mecidiyeden 
elli mecidiyeye kadar cezayı nakdî itasile mahkûm olur. 

Madde 12 — Fiilin tekerrürü halinde balâda zikrolunan 
cezaların nihayet derecesi tertib ve icra olunacak ve hini ha
cette iki misline dahi iblâğ edilebilecektir. 

Madde 13 — İşbu kanunun altıncı ve yedinci ve sekizinci 
ve dokuzuncu maddelerinde muharrer ef'alden dolayı iki sene 
zarfında mevaddı mezkûre ahkâmına mugayir hareket için aley
hinde bir hükmü ka f i ita olunanlarla onuncu maddede musar-
rah ahvalden dolayı maddei mezkûre ahkâmına mugayir hare
kette bulunduğu için her hangi tarihte olur ise olsun aleyhinde 
hüküm lâhik olmuş olan kesan mükerrir itibar olunur. 

Madde 14 — Sefain teçhiz edenler bu sefinelerin ister sa
hibi olsun ister olmasınlar işbu kanuna mugayir ef'ali için hü
küm olunabilecek cezayi nakdî ile ef'ali mezkûrenin icab etti
rebileceği tazminatı hukukiyeden mes'ul olurlar. 

İşbu kanunun tahtı memnuiyete aldığı ef'alin vukuundan 
tevellüd edecek hukuku şahsiye davaları ahkâmı umumiyei ka-
nuniyeye tevfikan fasıl ve hallolunacaktır. 

JNs: 178 — Asakiri nizamiyei şahanenin tertibatı 
ınüteyeınmenei cedideye tevfikan sureti ahzını 

mübeyyin kanunnamei hümayundur 
İşbu kanunnamei hümayun sekiz faslı şamildir 

F A S L I E V V E L 

Asakiri nizamiyei şahanenin sureti ahzi hakkındaki usulü 
meşruanın ahkâmı umumiye ve iptidaiyesini 

mutazammındır 

Madde 1 — Dersaadet ve bilâdi selâse ahalisinin öteden-
ber i mazhar oldukları muafiyeti askeriye kemakân baki kalmak 
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üzere memaliki mahrusai şahanenin bilcümle ahahi müslimesi 
şahsen hizmeti mefruzai askeriye ile mükelleftirler kabaili çera-
kise vesaire muhacirlerinden muafiyeti muvakkatei askeriyeleri 
müddeti münkaziye olanlar işbu kanunnamei hümayun muci
bince yerli nüfusu kadime gibi hizmeti mukaddesei askeriye ile 
mükellef olacaklardır. 

Madde 2 — Hizmeti mukaddesei askeriye mükellefiyeti 
her şahsın yirmi yaşına duhulünü takib eden sene martının 
ilk gününden bed eder (meselâ bin iki yüz seksen iki senesi 
içinde tevellüd edenler bin üç yüz iki senesinde yirmi yaşma 
vâsıl olacakları cihetle bunlar bin üç yüz üç senesi martının 
birinci günü hizmeti fahİrei askeriye ile mükellef olurlar) şu 
esas ve hesaba göre sinni mükellefiyete vâsıl olan efradı müs-
limeye beşinci fasılda tarif olunan sureti meşruaya tevfikan 
birer numara çektirilecek ve kuvvei nizamiyei şahane için her 
şene lüzum görünecek acemi neferat efradı merkumenin heyeti 
umumiyesinden alınacaktır. 

Madde 3 — Hizmeti mefruzai askeriye nizamnamei mah
suslarında ve dördüncü maddede beyan ve tayin olunan 
müddetlerle asakiri nizamiye ve redife ve müstahfızai şahane 
silklerinde edilecek hizmetlerden ibarettir. 

Madde 4 — Hizmeti mefruzai askeriye müddeti tam yirmi 
senedir bu müddetin ilk altı senesi asakiri nizamiyei şahane 
silkinde maaihtiyat edilecek hizmeti nizamiyeye ve ondan sonraki 
sekiz senesi asakiri redifei mülûkâne ve baki kalan altı senesi 
dahi asakiri müstahfızai şahane silklerinde vukubulacak hiz
metlere münhasır ve mahsustur. Binaenaleyh işbu üç silkte 
sırasile ifayı hizmet edenler askerlikçe olan vazifei şahsiyelerini 
ikmal etmiş olurlar. 

Madde 5 — Sekizinci maddede tarif olunan tertibi evvel 
efrad asakiri nizamiyei şahanesinin hizmeti fitiyei askeriyeleri 
müddeti mensub olacakları kısmı askeriyeye varacakları gün
den başlar meselâ bin üç yüz üç senesi martında sinni mü
kellefiyete dahil olanlar mensUb olacakları kısmı askeriyeye 
o senenin ağustosunda varmış olsalar bunların maa ihtiyat 
müddeti nizamiyeleri bin üç yüz dokuz senesi ağustosunda 
hitam bulur. 

T. 1 C. 5 F. 42 
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Madde 6 — Şüfünü hümayunu şahanede armacılık ve top
çuluk ve tüfekçilik ve ateşçilik ve güverte üzerinde sair hidematı 
mütenevvia ile mükellef ve meşgul olan ve bahriye sanayi 
alaylarında mensub bulunan efradı askeriyei şahanenin maa 
ihtiyat müddeti nizamiyeleri sekiz ve müddeti redifeleri dört 
seneki hizmeti askeriyeleri ceman on iki seneden ibaret olup 
bunlar hizmeti' mustahfızadan muaftırlar fakat içlerinden müd
deti hizmetleri üç seneden noksan olduğu halde muinsizlikleri 
tebeyyün ederek memleketlerine iade olunanlar haklarında 
asakiri berriyei şahane misillû muamele olunur, 

Madde 7 — Henüz sınni mükellefiyete vâsıl olmıyanlardan 
ticaret veya diğer bir sebeb ve suretle kendi memleketlerinin 
haricinde yani memaliki mahrusai şahanenin sair mahallerinde 
bulunanlar o mahallerin faslı sanide gösterilen ahzi asker ka
lemlerine veya şubelerine müracaatla tezkerei osmaniyelerini 
göstererek ve ne hizmet ve sanatla meşgul bulunduklarını ve 
ikametgâhlarını haber vererek kayid ettirmeğe ve yirmi yaşına 
vusullerinde henüz memleketlerine avdet etmeyipte o mahallerde 
bulunuyorlarsa tekrar ahzıasker heyetlerine bilmüracaa kendi
lerinin elân oralarda bulunduklarını haber vermeğe mecbur
durlar bu misillû efradı kayid eden ahzi asker heyetleri bunların 
mükemmel künyelerini ve mahalli ikametlerini ve ne hizmet 
ve sanatta bulunduklarını beşinci fasılda gösterilen numara 
keşidesi muamelesinin icrasından bir matı mukaddem kendile
rinin esasen mensub oldukları daireler redif livalarına verechf 
livaları dahi kazaları hangi redif taburu dairesinde ise o 
taburun binbaşıma tebliğ edecekler ve numara çekildiği 
şifada efradı merkumenin numaralar»"» velileri ye y«ıhut 
mütaallikatı veya muhtarları gıyaben çekeceklerdir. Maamafıh 
bu misillû efradın kur'a numaralarının keşidesi muamelâtı 
bulundııkları mahal̂ erjn ahzıasker kalem veya şubelerinden 
malûmat verilmemiş diy? tehir edilmeyip yetmişinci maddede 
gösterildi^ veçhile pederleri ve akraba ve mütaallikatı 
t̂ rajfUrıiĵ darı verilecek malûmat üzerine ahzıasker meclis
lerince, iktizası ifa olunacaktır. 

Madde 8 — Her bir redif taburu dairesinde sinni mükel
lefiyete v|sıl ve hizmetti askeriyeyi ifejya muktedir olan efrad 
iki kısımdır. Birinci kısım her türlü ahvali islisnaiyeden azade 
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olan yani şimdiye kadar kafiı tabir olunan efradı askeriye i 
şahanedir. İkinci kısım maluliyeti zahire ashabından olanlar 
ye muinsizliklerinden naşi muin peyda edinciye kadar 
muvakkaten hizmeti askeriyeden af ve istisna olunanlarla es
babı mütenevviai nizamiyeye mebni bazı kuyud ye şurut tah
tında muafiyet kazananlardır. Bunlardan birinci kısım asakiri 
nizamıyei şahane tertibi evvel ve sani unvanile iki tertibe mün-
kasimdir. Tertibi evvel efradı beher sene keşide olunacak nu
mara kurasında birinci numaradan bed ile adedi matlûba 
kadar numara çekenlerdir. Tertibi sani efradı dahi adedi mat-
lûbtan sinni mükellefiyete dahil olanların son neferine kadar 
müretteb olan numarayı keşide edenlerdir. 

(Meselâ bir kur'a dairesinde bir senede sinni mükellefiyete 
giren efrad üçyüz olupta devletçe o daireden o sene için iki
yüz neferin hizmeti nizamiyeye ahzı matlûb olsa müretteb bu
lunan üçyüz kur'a numarasından birinciden bed ile sırasile 
ikiyüze kadarını çekenler tertibi evvel ve ikiyüzden üçyüze 
kadarını keşide edenler tertibi sani efradı addolunurlar) bun
lardan tertibi evvel efradı müddeti nizamiyeleri olan altı sene
den mensub olacakları sunufu berriyede devletçe istihdamlarına 
lüzum görülen müddeti bilfiil silâh altınada geçirdikten sonra 
sınıfı ihtiyata nakledilirler. 

Tertibi sani efradı dahi nizamnamei mahsusunda tarif olun
duğu veçhile allı aydan dokuz aya kadar asakiri nizamiyei şa
hane taburlarında bilfiil ifayı hizmeti askeriye ettikten sonra 
mensub oldukları senenin tertibi evvelini teşkil eden asakiri 
nizamiyei şahaneye ihtiyat olmak ve mezkûr tertibi evvel efradı 
askeriyei mülûkânesi her ne zaman sınıfı ihtiyata naklolunurlar 
ise anlarda o vakit sınıfı mezkûre nakledilmek üzere efradı 
mevkufe namile hanelerine salıverilirler. Salifüzzikir ikinci kısım 
efradı dahi nizamnamei mahsusunda gösterildiği üzere memle
ketleri dahilinde askerî talimlerini öğrenmeğe mecburdurlar. 

Madde 9 — Numara keşide olunduğu sırada tertibi evvel 
numarası olupta aşağıda beyan olunacak bazı esbaba mebni 
silâh altına alınmaları tecil olunan veya numara kur'ası çek-
meksizin senei atiyeye terk edilenlere efradı mezune ve dör
düncü fasılda tarif olunduğu veçhile numara çekmeğe gelmi-
yen veya firar edenlere efradı mezcure denilir. 
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Madde 10 — Her bir tabur dairesinden alınacak acemi 
efrad miktan mukarrerine iblâğ olunmak için birinci derecede 
geçen senenin efradı mezcuresi ve ikinci derecede tertibi evvel 
numarası çekmiş olupta bazı esbaba mebni silâh altına celbleri 
tecil edilmiş olan efradı mezuneden esbabı mezuniyetleri 
mahv ve zail olan kısmı ve üçüncü derecede o senenin tertibi 
evvel efradı ve dördüncü derecede efradı mevkufe celb ve ahz 
edilir. 

F A S L I SANI 

Asakiri nizamiyei şahanenin ahzine mahsus olan 
devairi mûbeyyindir 

Madde 11 — Memaliki mahrusai şahane ahzi asker mua
melâtı için altı orduyu hümayun dairesine münkasimdir. 

Madde 12 — Her orduyu hümayun dairesi dört fırka da
iresine ve her fırka iki liva dairesine ve her bir liva iki alay 
dairesine ve her alay dört tabur dairesine ve her tabur dört 
bölük dairesine münkasimdir. 

Madde 13 — Her liva dairesinde daimî surette bir ahzi 
asker kalemi ve her tabur dairesinde de bir ahzi asker şubesi 
teşkil edilecek (yani bir ordu dairesinde sekiz ahzi asker ka-
lemile altmış dört ahzi asker şubesi bulunacaktır) orduyu hü
mayunların erkânıharb daireleri şuabatından olmak üzere ordu 
merkezlerinde de elyevm mevcud olduğu gibi birer yoklama 
heyeti bulunacaktır. 

Madde 14 — Ahzi asker kalemleri mahalleri redif mirli
valarının riyasetleri tahtında olmak üzere ol livaya mensub 
alayların alay kâtiblerinden birer kâtib ve redif baş çavuşu ile 
birer baş çavuştan ve ahzi asker şubeleri dahi bulundukları 
kazanın redif taburu binbaşısının riyaseti altında olarak ol ta
burun kâtibile redif baş çavuşundan mürekkeb olacaktır. 

Madde 15 — Her redif mirlivası yahut vekili olan ümera
dan biri kendi livarı dairesinin ahzi asker umurundan dolayı 
doğrudan doğruya mensub olduğu orduyu hümayun kuman
danının ve her redif binbaşısı veyahut vekili dahi kendi tabum 
dairesinin mücerred ahzi asker muamelâtı için kezalik mensub 
olduğu mirlivanın emri tahtında olarak ahzi asker hususat ve 
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muamelâtını hüsnü temşiyet ve ifaya memurdur. Redif mirlivala-
ırndan veyahut vekâlet eden ümeradan biri livasile seferber 
hale giripte memuren dairesinden infikâk ettiği halde ol livanuı 
mukabili olan nizamiye alayının alay emini mezkûr livanın ahzı 
asker kalemi umuruna aid vezaifi ordu kumandanından alacağı 
emir üzerine vekâleten ifa eder ve binbaşıların gaybubetinde 
dahi mensub oldukları taburların depboy memuriyetinde müs
tahdem olan mülâzımlar ile muavinleri olan çavuşlar kezalik 
ordu kumandanından verilecek emir üzerine ahzı asker şube
sine aid umur ve vezaifi ifa ederler. 

Madde 16 — Her redif taburu dairesi bir ahzı asker da
iresi itibar olunup ol tabur merkezinde mevcud olan ahzı as
ker şubesi heyetile numarası keşide olunacak kazanın mülkiye 
memuru ve müftü ve hâkimi ve sair ulema ve meşayih ve vü
cutlunun mütehayyizanı birleşip mugayiri kanun ve hakkaniyet 
bir hal vuku bulursa cümlesi mes'uliyette müşterek olmak üzere 
mükemmel bir ahzi asker meclisi teşkilile kazanın en büyük 
mülkiye memuru bu meclise riyaset ve şube reisi olan binbaşı 
dahi nezaret ederek numara keşidesi muamelesi her sene ruzı 
hızırdan beş gün sonra işbu meclis marifetile icra kılınır nu
mara keşide olunacak kazada asker tabibi bulunmadığı takdirde 
belediye tabibi dahi mecliste bulunur ve fakat işbu tabib ahzı 
asker meclisi azasından madud olmıyacaktır. 

Madde 17 — Her bir orduyu hümayun dairesinden biri 
nizamiye ikisi redif birisi mustahfız olmak üzere müretteb olan 
dört kol ordudan nizamiye kol orduyu hümayununu teşkil ede
cek sunufu askeriyeye muktazi efrad ol ordu dairesinden 
alınır bu tertibten fazla olarak yedinci kol orduyu hümayun ile 
hıttaı yemaniye ve hicaziyede bulunan kılaı hakani için icab 
eden neferat dördüncü ve beşinci orduyu hümayunlar dairelerin
den başkaca ahz olunur. Girid ceziresi asakiri daimei mevkii-
yesile Trabulusgarp kuvvei daimei .askeriyesi için icab edecek 
efrad muvakkaten birinci ve ikinci ve beşinci orduyu hümayun
lar dairelerinden alınır. Fakat Trabulusgarp ahalisinden alınacak 
asakiri şahanenin ihtiyacatı mahalliyeye ademi kifayeti halinde 
ilâvesi lâzım gelen efradı askeriye mezkûr orduyu hümayunlar 
dairelerinden verilir. 
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Madde 18 — Her bir orduyu hümayun dairesinde bulunan 
kılaı hakaniye muktazi topçu efradını kendi dairesi ahalisinden 
tefrik ve ita edecek ve bahri sefid ve bahri siyah boğazlarile 
Cezayiri bahri sefid kılaı ve Tophanei amire ihtiyat alayı için 
lüzumu olacak efrad münhasıran birinci ve ikinci orduyu hü
mayunlar dairelerinden verilecek ve fakat mezkûr boğazlar için 
muktazi efrad acemi neferat meyanmda en ziyade güçlü ve 
kuvvetli olanlardan intihab olunacaktır. 

Madde 19 — Bilûmum sanayi alayları için lüzum görüne
cek efrad her sene birinci ve ikinci ve üçüncü ve dördüncü ve 
beşinci ve altıncı orduyu hümayunlar dairelerinden tefrik ve 
ita edilecektir. 

Madde 20 — Kuvvei bahriyei şahane için iktiza eden neferat 
mutlaka sevahil efradından ve bunların gemicilik gibi sanayii bah
riye ile melûf takımından tertib ve tefrik olunacaktır. Sevahil aha
lisinden bahriye efradı mürettebesi kamilen alındıktan sonra fazla 
neferat kalır ise anlar berriyeye verilecektir. Bahriyeye lâzım olan 
efrat ikmal ve temin edilmedikçe sevahil ahalisinden berriyeye 
heferat itası caiz değildir. Ahvali fevkalâdede sevahil efradı 
kifayet etmez ise içeri taraflar ahalisinin sahile en ziyade 
yakın olanlarından dahi bahriyeye neferat verilmesi mücazdır 
süvari sınıfile topçu süvarisine verilecek efrad dahi memleket
lerinde ata binmeğe alışmış olanlardan tefrik ve ita olunacaktır. 

F A S L I S A L İ S 

Hizmeti askeriyeden istisnayi müstelzem olan esbab 
ve azarı mutazammındır 

Madde 21 — B a fermanı âlî mükellefiyeti askeriyeden muaf 
olanlar müstesnadır. 

Madde 22 — Haremi şerifin ba beratı âli cihata mutasarrıf 
hademesile rüsulü kiram ve enbiyai izam aleyhimüsselâm ha-
zaratmın türbedarlık hizmeti şerifelerinde bulunan hademeden 
beratlı olanlar mükellefiyeti askeriyeden muafhrlar. 

Madde 2 3 — Yirmi beş nüfustan ibaret olan ve dairei as
keriyece defteri mahsusunda mukayyed bulunan saye ocağı ef
radı mükellefiyeti askeriyeden muafhrlar. 

Madde 24 — Mevalii kiram ve müstahdem olan hükkâmı 
şer ' iye ve daima tedrisi ulûm ile meşgul olan dersiam hoca 

TBMM KÜTÜPHANESİ



663 

efendiler ve bılimtihan istanbul rüusu hümayunu almış olanlar 
ve ashabı hankah olupta tekkesi mevcut ve mamur olarak 
eyyamı mahsusasında mukabele ile meşgul olan turuku aliye 
meşayihı kiramı ve cevami ve mesacidi $erifenin imamet ve 
hitabet cihetlerine mutasarrıf bulunanlardan hizmetlerini vekil 
ile idare ettirmeyipte bizzat ifa edenler hizmeti askeriyeden 
müstesnadırlar. 

Madde 2 5 — Sinni mükellefiyete duhullerinden evvel mek
tebi nüvabta ikmali tahsil ile şehadetname almış olanlar hiz
meti askeriyeden muaftırlar. 

Madde 26 — Bizzat nefsi nefisi hazreti padişahı hizmeti 
fahiresinde bulunan bendegân hizmeti askeriyeden müstesna
dırlar bunlardan gayri sarayı hümayunu mülûkâne ve devair 
ve şuabatı âliyesinde müstahdem olup hazinei hassai şahanece 
isimleri mazbut ve mukayyed bulunan bilcümle muvazzaf ben
degân ve huddamdan sinni mükellefiyete duhul ile kura numarası 
keşide ettikleri tarihten 'itibaren müddeti nizamiye ve redife 
olan tam on dört sene hizmeti askeriye müddetince hizmette 
bulunmuş oldukları kayden tebeyyün edenlere dahi ifayi hiz
met tezkereleri verilecektir ve fakat işbu bendegân ve huddam 
her ne suretle olursa olsun hizmetlerinden infisal ve infikâk ey
ledikleri halde hizmeti askeriye ile mükelleftirler ve henüz ma
aşa nail olmayıpta mülâzemet suretile hidetnatı mütenevviada 
bulunanlar haklarında bilâ istisna efradı saire misillû mua
mele olunur. 

Madde 27 — Muzikai hümayun ve hademei hassai şahane 
efradı bu hizmetlerde bulundukları müddet hizmeti askeriyeden 
müstesnadırlar bunların istisnası hizmeti celilei şahanede bu
lundukları müddet ve zamana münhasır ve meşrut olup Hiz
metten infikâk ve infisal eyledikleri halde sinlerine göre hiz
meti askeriyeye alınırlar. 

Madde 28 — Bilûmum mekâtibi âliye ve mektebi fününu 
tıbbiyei mülkiyede ve baytar mektebi mülkisinde ve hendesei 
mülkiye mektebinde tahsilde- bulunan taşralı talebe sinni mü
kellefiyete duhullerinde ya kendileri ve yahut vekilleri numara 
çekmeğe mecbur olup bunlardan tertibi evvel numarası çekmiş 
olanlar efradı mezune meyanına kaydoİuiiür ve ikmali tahsil 
ederek ba şehadetname mektepten çıktıktan sonra hizmeti dev-
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lette müstahdem oldukça ve yahut maarifi umumiye nezareti 
celilesinin tasdiki altında mekâtibi mütenevvia muallimliklerinde 
bulundukça kendileri kısmı sanide ipka kılınırlar. 

Madde 29 — Mektebi fünunu tıbbiyei mülkiyede ikmali tah
sil ederek doktorluk eczacılık cerrahlık diploması istihsal etmiş 
olan taşralı tabib ve eczacı ve cerrahlar indelicab umuru sıh-
hiyei askeriyede hizmet e tmeğe mecburdurlar mülkiye baytar
ları hakkında da bu veçhile muamele olunur. 

Madde 30 — Müstesna tutulan mahallerde tevellüd ederek 
mükellefiyeti askeriye tahtında bulunan vilâyatı şahaneden bi* 
rine gelmiş olanlar maskatı resleri olan mahallerin muafiyeti 
askeriyesi devam ettiği müddetçe hizmeti askeriyeden istisna 
kılınırlar. 

Madde 31 — Mükellefiyeti askeriye tahtında bulunan mahal
ler ahalisinden olupta müstesna mahallerden birine nakil ile teeh
hül ve tavattun edenlerin nakleyledikleri yerlerde tevellüd eden 
çocukları hizmeti askeriye ile mükellef olmayıp bilâkis müstes
na mahallerden mükellefiyeti askeriye tahtında bulunan bir ma
halle nakil ile teehhül ve tavattun edenlerin orada tevellüd 
edecek evlâdı hizmeti askeriye ile mükellef bulunur. 

Madde 32 — Düveli ecnebiye tebaasından olup memaliki 
şahanenin mükellefiyeti askeriye tahtında bir mahalline nakil ile 
tavattun ve teehhül edenlerin tebaai iraniyeden maadasının ev
lâdı tabiiyeti ecnebiyede bulundukça hizmeti askeriyeden müs
tesnadır. 

Madde 33 — Gecel i gündüzlü medrese nişin olan talebe! 
ulûm sinni mükellefiyete duhullerinde ya bizzat veya gıyapla
rında usulü dairesinde vekâleten numara keşide edecekler i se 
de o seneye mahsus olan ve yedinci fasılda beyan olunan 
derslerden bilimtihan isbatı ehliyeti ilmiye eyledikleri halde ol 
senenin efradı mezunesinden madud olacakları gibi ikinci ve 
üçüncü ve dördüncü ve beşinci senelerde dahi o senelere mah
sus olan ve kezalik faslı mezkûrda münderiç bulunan ulûm ve 
tunundan bilimtihan iktidar ve liyakatleri nümayan olduğu tak
dirde her sene efradı mezuneden addedilerek altıncı sene niha
yetinde son imtihanı verdikleri halde silki redife nakledilirler. 
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Madde 34 — Talebei ulûmdan gıyaben ve vekâleten n u 
maraları keşide olunanlar meşrut olan imtihanlarını ol tarihten 
itibaren nihayet dokuz ay müruruna kadar mahalli muayyene
sinde icra ettirmeğe mecburdurlar. Müddeti mahdudei mezkû-
reden sonra talibi imtihan olmaları mesmu olmaz ve b i r i d e 
sinni mükellefiyete duhullerinden sonra medreseye girmiş olan
ları talebe sırasında tutulmaz. 

Madde 35 — Talebei ulûm müddeti mahdudei mebhuse-
içinde lieclilimtihan mercilerine müracaat edipte andan sonra 
haklarında bazı tetkikat ve tahkikat icrasına ve bazı yerlerden 
istilâmi hallerine lüzum görünmesinden dolayı aradan vakit 
geçer ise bu müddeti mütecavize imtihana mâni olmaz. Her 
halde müracaat ettikleri tarih muteberdir. 

Madde 36 — Talebei ulûmun altı sene imtihana davet ve 
kabul olunmaları kendilerinin mutlaka medrese nişin bulunma-
larile meşruttur. Medreseyi terk etmiş olanlar imtihana kabul 
olunmayıp hizmeti filiyei askeriyeye alınırlar ve bunların m a a 
ihtiyat müddeti nizamiyeleri silki asakiri nizamiyei şahaneye 
alındıkları tarihten muteber olur. 

Madde 37 — Talebei ulûmun son yani aitıncı sene imti
hanlarını verip asakiri redifei şahane silkine nakledilenlerinin 
mensub oldukları redif taburları silâh altına alındıkta içlerinden 
medrese nişin bulunanları silâh altına alınmaktan istisna 
olunurlar. 

Madde 3 8 — Askerliğe yaramıyacak surette sakat ve 
malûl olanlar hizmeti askeriyeden istisna olunur. Bunlardan 
iki gözü ama ve kolsuz ve çolak ve ayaklarından biri madum 
veya madum hükmünde topal ve dilsiz olanlar ve müruru za
man ile mündefi ve zail olamıyacak ileli sariyei zahireye müb-
telâ bulunanlar yalnız sinni mükellefiyete dahil oldukları sene 
ahzi asker meclisine celb ile badelmuayene tadad olunan malu
liyeti zahireleri bihakkın anlaşıldıktan sonra sureti muafiyetleri 
mevcud defterinde olan isimleri hizasına yazılıp celblerinden 
sarfı nazarla yedlerine ihraç tezkereleri verilir. 

Madde 3 9 — Dahilen maluliyetleri sebebile şayanı mua
fiyet olup olmadıktan bilbedahe teşhis ve tayin olunamıyan 
emrazı dahiliye ashabile zaifülbünye olanlar tefrik olunmayıp 
numara keşide ettirilerek tertibi evvel numarası isabet ettiğ» 
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halde ahzi asker kalemlerinin bulunduğu liva merkezlerine 
gönderilip beyan edecekleri mazeret üzerine etibbayı askeriye
den lâakal iki tabib marifetile muayene ettirilerek alil ve mariz 
oldukları baraport tasdik ve beyan olunduğu takdirde efradı 
mezune meyânına nakil ile senei atiyeye terk olunurlar. İşbu 
zuafa ve malûlini askeriye her sene teşekkül edecek ahzi asker 
meclisine celb ile lieclilmuayene liva merkezlerine izam olu
nurlar. Oraca bilmuayene maluliyetleri baki olduğu tebeyyün 
ettikçe kendileri senei atiyeye terk ile efradı mezune meyanına 
verilir ve maluliyetleri zail olduğu anlaşılır ise hizmeti aske
riyeye alınırlar ve mebdei hizmeti askeriyeleri silki askeriye 
dahil oldukları tarihten itibar olunur ve bunların maluliyetleri 
altıncı senenin nihayetine kadar devam eder ise kendileri asa
kiri redifei şahane silkine nakledilirler. 

Madde 40 — Yetmiş yaşını tecavüz eden veyahut sinni 
yetmişten dun olduğu halde işe güce yaramıyacak surette alil 
ve natuvan olan bir adamın sinni mükellefiyette bir oğlu olupta 
andan başka hanesinde aklı ve elleri ve ayakları işe güce 
ve çift ve çubuğa yarayacak mertebe dürüst ve gözlerinin 
biri salim ve sinni onbeşi mütecaviz hanesinde diğer bir oğlu 
yahut kardeş ve damat ve torun ve yeğen misillû umuruna 
bakacak bir muini ve yahut kendi hanesinde olmazsada kari-
yesi dahilinde diğer bir hanede kendisine muavenet edecek ve 
işini tesviye eyliyecek bir oğlu bulunmadığı halde sinni mükel
lefiyette bulunan oğlu efradı mezune meyanına ithal olunur. 

Madde 41 —- Bir adamın ve yahut dul bir hatunun sinni 
mükellefiyette bir oğlu olduğu ve bir oğlu dahi silki askeride 
mecut ve müstahdem bulunduğu ve bu ikisinden başka on beş 
yaşını tecavüz etmiş diğer oğlu olmadığı surette ol adamın 
yahut öl hatunun silki askeride olan oğlu çıkıp hanesine av
det edinciye kadar sinni mükeffiyette bulunan oğlu senei atiyeye 
terk ile efradı mezune meyanına nakil edilir. 

Madde 42 — Bir dul hatunun veyahut bir adamın sinni 
mükellefiyette bir oğlu olupta andan başka hanesinde aklı ve 
elleri ve ayakları işe güce yarayacak kadar dürüst ve gözlerinin 
biri salim ve sinrii on b e ş ile yetmiş arasında bir oğlu ve yahut 
peder ve. kardeş ve damat ve torun misillû umurunu rüyet 
-edecek muini olmadığı veyahut kendi hanesinde olmazsada 
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y ine ol kariye derununda kâin bir hanede kendisine bakacak 
bir oğlu bulunmadığı alenen sabit olur ise ol hatunun veya 
adamın sinni mükellefiyette bulunan oğlu senei atiyeye terk ile 
efradı mezune meyanına nakil edilir. 

Madde 4 3 — Bir adamın yahut bir dul hatunun sinni mü
kellefiyette bir oğlu olarak andan başka on beş yaşını tecavüz 
etmiş diğer oğlu olmadığı ve mukaddema silki askeride birden 
ziyade oğlu vefat eylemiş bulunduğu surette ol adamın veyahut 
ol hatunun oğlundan başka kendilerine muin olacak akraba ve 
müteallikatı olsa bile sinni mükellefiyette bulunan oğlu senei 
atiyeye terk ile efradı mezune meyanına nakledilir. 

Madde 44 — Müstakil bîr hanenin sahib ve müdiri olupta 
sinni mükellefiyette bulunan bir delikanlının kendi yanında 
yahut yine ol kariye derununda diğer bir hanede hanesi umu
runu sipariş edecek bir pederi yahut kayın pederi ve yahut 
yirmi beş yaşını mütecaviz kayını bulunmaz ise ol delikanlı 
efradı mezune meyanına verilir ve eğer bu delikanlının yanında 
emri infak ve idareleri şer'an kendisine münhasır bazı sıbyan 
ve eytam bulunur ise ol halde başka hanede peder ve kayın 
peder ve kayını olsa dahi yine efradı mezune meyanına nakle
dilir. Zikrolunan sıbyan ve eytam bu delikanlının müteveffa 
hareminden veyahut mutallakasından mütevellit ise şimdiki hare
mine muin olacak ol delikanlının kendi peder ve kain peder 
ve bir kaç nefer kayınları dahi olsa yetimler övey valide elinde 
kalmamak için kendisi yine efradı mezune meyanına nakil olu
nur. Müstakil bir hanenin sahib ve müdiri bulunan delikanlı 
bir veya iki çocuğu olan bir hatunu tezevvüc etmiş olsa haremi 
bulunan mezbureye ol delikanlının pederi muin ittihaz olunarak 
kendisine sair muinli efrad gibi muamele olunur. Müstakil bir 
hanenin sahib ve müdiri bulunan bir delikanlının yanında hali 
sahavette yetim olarak bir ve İki kardaşı bulunur ise ol detikanlı 
efradı mezune meyanına nakil olunur ve eğer mezkûr delikan
lının yahında bir ve iki hemşiresi bulunur ve bunlar henüz ere 
varmamış ise bu delikanlıdan başka muinleri yok ise mezkûr 
delikanlı kezalik senei atiyeye terk üe efradı mezune meyanına 
nakil olunur. 

Madde 45 — Yirmi yaşında bulunan bir delikanlının müsİn 
veyahut malûl ceddi Veya ceddesi olupta bunların infak ve ida-

TBMM KÜTÜPHANESİ



6 6 8 

relerine ve işlerine bakacak bu delikanlıdan başka hanelerinde 
veyahut mensup oldukları kaza derununda diğer bir hanede 
mezkûr ced veya ceddenin oğulları veyahut birader ve damat 
ve yeğen misillû akraba ve müteallikatları olmadığı halde ol 
delikanlı senei atiyeye terk ile efradı mezune meyanma it
hal olunur, 

Madde 46 — Bir adamın mükellefiyete dahil olmuş iki oğlu 
olupta ikisine birden bir senede tertibi evvel numarası isabet 
ettiği halde pederi hangisinin alınmasını ister ise ol oğlu alına
rak diğeri pederi muinli ise tertibi sani ve muinsiz ise senei 
atiyeye terk ile efradı mezune-meyanma nakledilir ve eğer iki 
oğlundan yalnız biri tertibi evvel numarası keşide eder ise 
babası tertibi evvel numarası sahibi olan oğlunu silki askeriye 
vermek istemeyipte tertibi sani numarası isabet eden oğlunu 
vermek istediği ve ol oğlu dahi muvafakat eylediği halde ter
tibi evvel numarası sahibi olan oğlu tertibi saniye geçirilip 
tertibi sani numarası sahibi olan oğlu silki askeriye alınır. 
Y a n i numaraları becayiş edilir ve keyfiyet her ikisinin mevcut 
defterindeki isimleri hizasına bu suretle şerh verilmekle beraber 
defteri mezkûr zirine yazılacak mazbataya dahi derç kılınır. 

Madde 47 — Bir adamın kendi yanında ve yahut sakın 
olduğu kasaba ve karyede diğer hanelerde ikiden ziyade oğlu 
olupta cümlesi birden bir senede sinni mükellefiyet olan yirmi 
yaşına dahil olduğu halde yalnız birine tertibi evvel numarası 
isabet eder ise ol oğlu ve ikisine isabet eder ise iki oğlu dahi 
tertibi evvel efradile beraber ahiz ve celb olunur ve fakat iki
den ziyadesine isabet eder ise yalnız ikisi alınıp ötekiler efradı 
mezune meyanma nakledilir ve işbu ikiden ziyade evlâttan 
yalnız ikisi sinni mükellefiyette bulunupta diğerleri sinni aske
ride olmıyarak yetmişten aşağı ve on beşten yukarı sinlerde 
olduğu ve bunlardan yalnız birisi olsun aklen ve cismen işe 
ve güce yarayacak surette sağlam bulunduğu ve sinni mükelle
fiyette bulunanlara tertibi evvel numarası isabet ettiği hakle 
ikisi de ahzolunur ve eğer böyle dört ve beş evlâttan birisi 
silki askeride bulunur ve diğerlerinden birisi ve yahut ikisi dahi 
sinni mükellefiyete vasıl olupta ikisi birden tertibi evvel numa
rası çekerler ise bu ikiden biri tertibi evvelde bırakılıp diğeri 
tertibi saniye nakledilir ve bu nakil muamelesi pederlerinin 
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ihtiyarı ile icra olunur ve bu icraat dahi her ikisinin mevcud 
defterinde isimleri hizalarına şerh verilmekle beraber keyfiyet 
bu defter zirine yazılacak mazbataya da dere kılınır. 

Madde 48 — Muinleri müşterek tesadüf eden iki hanede 
sinni mükellefiyette bulunan iki adamın ikisine birden tertibi 
evvel numarası veyahut birine tertibi evvel diğerine tertibi sani 
numarası isabet eder ise yalnız numarası mukaddem olan alı
nıp numarası muahhar olan iki haneye muin olmak için efradı 
mezune meyanına ithal olunur. 

Madde 4 9 — Bir adamın veya bir hatunun iki oğlundan 
biri talebeden olup da tertibi sani numarasını hâmil bulunur ve 
bilimtihan isbatı ehliyet eder ve talebeden olmıyan diğer oğlu 
da tertibi evvel numarasını hâmil bulunur ise ol adamın veya 
hatunun bunların numaralarını mübadele ettirmek için vuku 
oulacak istidası şayanı is 'af olamaz. Aksi takdirde yani tale
beden olan oğlu imtihanda isbatı iktidar edemediği surette kırk 
birinci maddede gösterildiği veçhile numaralarının becayiş etti
rilmesi mücazdır. 

Madde 50 — Hane ve ikametgâhları dahili vilâyatı şahanede 
olupta memaliki ecnebiyede müteehhil bulunanlar hizmeti aske
riye ile mükelleftirler. 

Madde 51 — Devletçe mer'î olan usul ve kaideye tevfi
kan tebdili tabiiyet etmeyip bir takrib ile pasarport istihsal 
etmiş olanların tabiiyetlerine halel gelmiyeceği cihetle bu mi-
sillûler haklannda ahzi asker muamelesi caridir yani tebdili ta
biiyeti usul ve nizamı dairesinde iradei seniyei cenabı padişa-
hiye müstenid olmadığı halde tabiiyeti ecnebiye ve hususile 
iran tabiiyeti iddiasında bulunanlar istisna edilmiyerek silki 
askeriye alınır. 

Madde 52 — Sinni mükellefiyete dahil olanlara pederleri 
mahlûlünden başka mâhlûlden ve kasrı yedden imamet ve hi
tabet tevcihi caiz olmaz pederleri mahlûlünden bizzat ifayı hiz
met edenler hizmeti askeriyeden muaf ise de hizmetlerim yani 
imamet ve hitabeti vekâleten eda edenler hizmeti filiyei aske
riye ile mükelleftir. 

Madde 53 — Hizmeti askeriyeden müstesna oldukları yirmi 
dördüncü maddede beyan olunanlardan tufuku aliye meşajfthi 
ile cevami ve mesacidi şerifenin imamet ve hitabet cihetlerine 
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mutasarrıf bulunanların ve yirmi altıncı ve yirmi yedinci ve 
yirmi sekizinci maddelerde muharrer müstesnaların her sene 
ahzi asker meclisince ahvali tahkik ile içlerinden esbabı istis-
naiyeleri mahv ve zail olanlar sinlerine göre hizmeti askeriyeye 
alınırlar. 

Madde 54 — Pederleri mahlûlünden imamet ve hitabet 
cihetine mutasarrıf olmak üzere mahalleri hükümetinden maz
batası tanzim olunan ve bizzat edayı hizmet etmekte bulunan 
delikanlıların yirmi yaşlarına duhullerinde zikroiunan imamet 
ve hitabet beratları henüz yedlerine vasıl olmamış ise bunlar 
o sene muvakkaten efradı mezune meyanına kaydedilir ertesi 
şene dahi beratı gelmeyipte uhdesine cihet tevcih olunmıyacak 
olursa o senenin sinni mükellefiyete dahi! olan efradı meya-
nında numaraları keşide ettirilerek çekecekleri numaralara göre 
haklarında muamele olunur. 

Madde 55 Mükellefiyeti askeriye dahilinde bulundukları 
halde uhdelerindeki imamet ve hitabet cihetlerini satanlar sin
leri iktizasmca asakiri nizamiye ve redife ve müstahfızai şahane 
silklerinden hangilerine kaydedilmeleri lâzım gelirse ol silke 
kaydolunurlar. 

Madde 56 — Mühtediler mükellefiyeti askeriyeden muaf 
o\up fakat bunların evlâd ve ahfadı sair ahalii islâmiye gibi 
hizmeti askeriye ile mükellef bulunurlar. 

Madde 57 — Beş seneden dun olmamak üzerç pranga-
bendik cezası görmüş erbabı cinayet kanunep hidematı devle, 
tin hiç birinde istihdam olunmıyacaklşrı cihetle bu m'sillûler 
hizmeti mukaddesei askeriye şerefine nailiyetten ve bu sebeble 
silâh taşımaktan dahi mahrum olurlar. 

Madde 58 — İşbu fasılda mükellefiyet ve hizmeti aske
riyeden istisna olunacakları beyan olunanlardan gayri kusur 
taşra, ^halisinden olarak sinni mükellefiyette bulunan büyük 
ye küçük kâffei memurini mülkiye ve ketebei aklâm bilâ istisna 
ifay| hizmeti mukaddesei askeriye ile mükelleftir. 

Mşdde 59 — Ifbu fasılda jtalebei ulûmdan gayri mücerred 
muinsidiklerinden dolayı senei atiyeye terk ile efradı mezune me
yanına verilecekleri beyan olunanların o seneyi takib eden se
nede teşekkül edecek ahzi asker meclisinde tahkikatı icra ile 
mumsizUkleri baki olduğu tebeyyün ederse kendileri yjne senei 
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atiyeye terk ile efradı mezune meyanma verilir ve muin 
peyda etmiş oldukları anlaşılır ise mebdei hizmeti askeriyeleri 
sinni mükellefiyete dahil oldukları senenin tertibi evvel efradı
nın iptidayı hizmeti askeriyelerinden itibar olunup mezkûr 
tertibi eyvel efradının müddeti mütebakiyeleri kadar ifayı hiz
meti askeriye etmek üzere silki askeriye alınırlar ve şayet işbu 
efradı mezunenin esbabı mezuniyetleri mezkûr tertibi evvel 
efradının silki ihtiyata nakillerinden sonraya kadar iratidad 
eder ise bunlarda mezkûr tertibi evvel efradı misillû silki 
mezkûre ve eğer altıncı senenin nihayetine kadar devam eder 
ise kendileri silki redife nakil edilirler ve işbu efradı mezune 
mezuniyetleri devam ettiği müddetçe hafta talimlerinde isbatı 
vücud etmeğe mecburdurlar. 

F A S L I R A B l 

Firariler ve hile ile hizmeti mukaddesei askeriyeden kurtulmak 
efkârında bulunanlar haklarında icra olunacak 

muameleyi mutazammındır 

Madde 60 — Sinni mükellefiyete dahil olupta ahzı asker 
meclisine davet olunanlardan mensub oldukları kaza derununda 
veyahut civarında bir mahalde bulundukları halde saklanarak 
veyahut diğer bir yere savuşarak gelmiyenler olur ise şayanı 
İstisna özürleri ve arkadaşlarının nefretini mucib ve mühlik 
o|mamak şartile bir gûna illetleri olsa bile itibar ve iltifat 
olunmıyarak ikmali müddet edinceye kadar hallerine münasib, 
hidematı askeriyede istihdam olunmak üzere zecren hizmeti, 
nizamiyei askeriyeye alınırlar yani bu misillû numara çekmeğe 
gelrniyen efrad ertesi sene numara keşidesi esnasında numa
ralarına isabet edecek her nevi hukuku istisnaîyeden mahrum 
kalıp sair numaralar ashabından eyvel isimleri hizmeti askeri
yeye kayid edilir ve bunlar içil) verilecek numaralara zecri 
numara denir fakat b,MPİ«ö"dan ağır ve hafif hiç bir hizmette 
istihdamı kabil oktmıyacak derecede alil ve muhtacı iane v e 
tedavi ile bürü afiyeti nakabil ve tevkifleri telefi nefsi müs-
telzim olanlar teleften vikayeten salıverilirler. 

Madde 61 — Zecri numara ashabından müddeti askeriye 
olan yirmi sene için sinleri nazarı itibara alınmayıp müddeti 
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askeriyelerinin mebdei kendilerinin isbatı vücud ettikleri veya 
derdest edildikleri tarihten muteber olur. 

Madde 62 — Yirmi yaşında bulunupta yedlerinde tezkerei 
Osmaniye olmıyanlar isimlerini nüfus defterine kayid ettirmemiş 
olacaklarından bu misillûler zecrî numara ashabı meyanına 
ithal olunur ve maa ihtiyat altı sene müddeti nizamiyeyi müte
madiyen silâh altında imrar ederler. 

Madde 63 — Sinni mükellefiyete dahil olanlardan hizmeti 
mukaddesei askeriyeden kurtulmak garazile parmaklarını kat 
veyahut dişlerini ihraç veya sair azasından birini cüzi ve küllî 
talil ve cerh edenler zecrî numara ashabı meyanına kayid ile 
ahzolunurlar ve bunların maa ihtiyat müddeti nizamiyelerini 
itmam edinceye kadar maluliyet ve sakatlıklarına bakılmıyarâk 
kendileri hallerine münasib hizmetlerde istihdam kılınırlar böyle 
ügarazin kendilerini cerh ve talil etmiş olanlar henüz yirmi 
yaşlarına duhul etmemiş kimselerden ise kendilerinin yirmi 
yaşlarına duhullerinde haklarında sair zecrî numara ashabı 
gibi muamele olunun 

Madde 64 — Sinni mükellefiyete dahil olupta numara 
keşide etmezden evvel veyahut numara keşidesile tertibi evvel 
ve sani numarası isabet etmiş olduğu halde firar edenleri hane
sinde veya sair bir mahalde ihfa eden veya bir mahalle kaçıran 
veyahut bu mâkulelcrin esbabı firarını teshil eyliyenler üç ayı 
mütecaviz olmamak üzere haps veya nefy ve bir osmanlı lirası 
cezayi nakdî ahzile mücazat alunur ve muhbiri var ise alınan 

-cezayi nakdî ona verilir ve bu harekâtta bulunanlar devlet 
memurin ve hademesinden ise memuriyet ve hizmetlerinden 
azil ile beraber bu cezalar ile mücazat olunurlar buna cüret 
edenler asker oldukları halde her hangi sinde bulunur ise o 
sinne mahsus olarak bir sene bir müddet zecren silâh altında 
istihdam olunurlar ve bu bir sene müddet sinlerine mahsus 
olan hidematı askeriye müddetinden mahsup edilmez ve bun
lardan cezayi nakdi ahzından sarfı nazarla kendilerinin zecren 
istihdam olunacakları müddetin dört aylığı muhbire verilir. 

Madde 6 5 — Sinni mükellefiyete dahil olan bir delikanlı 
tezkerei osmaniyesini diğerine verip ve kendi ismini dahi anın 
ismi olarak söylemek gibî bir desise tertib edip ana numara 

-çektirir veyahut kendisine tertibi evvel numarası isabet ettikten 
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sonra kezalik diğerine verip anı gönderir veya numara keşide
sinden evvel esnayı muayenede kendisini hizmeti askeriyeden 
kurtarmak için kezalik sahte olarak ismini verip yerine malûl 
bir adamı irae eder ise ol delikanlı Z e c r î numara ashabı 
meyanına ithal kılınır v e talebeden olupta imtihana girmeğe 
cüret edemiyerek y e r i n e diğerini gönderenler hakkında dahi bu 
yolda muamele olunur ve şu harekâtta kendilerine bilerek şe
rik veya muin olmuş bulunanlara askerî ceza kanunnamei 
hümayununun yüz on yedinci maddesi mucibince mücazat olunur. 

Madde 66 — Bir delikanlı sinni mükellefiyete duhulünden 
veyahut numara keşidesinden e v v J mücerret askerden 
kurtulmak maksadile teehhül edipte muinsiz hali alarak nu
mara çekildikten sonra bilâ özürü şer'i zevcesini tatlik eder 
ise ol delikanlı zecren hizmeti nizamiyei askeriyeye alınır. Bu 
misillû teehhül edenlerin keyfiyeti teehhüllerinin hile ve desise 
maksadına müpteni olup olmadığına dair tahkikat ve tetkikat 
icrası redif zabitanının vezaifi asliyeleri cümlesindendir. 

Madde 67 — Askerden kurtulmak garazile yedi sekiz ya
şında kız çocuklarını ve kendisinden tenasül memul olmıyan 
müsinne hatunlar akıd ve tenkih edenlerin şu muamelelerinden 
dolayı hasıl olan muinsizlik hali nazarı itibara alınmayıp 
haklarında muinli efradı askeriyei padişahı misillû muamele 
-olunur. 

Madde 68 — Efradı mezcureden olupta iltiyam kabul et
mez ileli müzmine ve sariyeye müptelâ oldukları etibbayı aske

r iye marifetile bilmuayene tebeyyün edenlerin zecren istihdam
larından sarfı nazarla kendilerine ihraç tezkereleri verilir ve bu 
misillûlerin tedavileri hakkında devletçe tedabiri lâzıma bilicra 
tenasülleri menolunur. 

F A S L I HAMİŞ 

Muayene ve numara keşidesi muamelâtının sureti 
icraiyesini mutazammmdır 

Madde 69 — Faslı evvelde beyan olunan devairi sitte da
hilinde vaki vılâyatı şahanede her sene yirmi sinnine vasıl ola
c a k delikanlıların kaza ve kariye ve mahallelerde hane numa
ralarını ve lâkaplarını ve pederleri isimlerini havi olmak üzere 

T. I C. 5 F. 4<t 
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künye defterleri Dahiliye Nezareti marifetile vilâyatı şahane
den celb ile ruzu kasımdan üç ay evvel makamı seraskeriye 
gönderilir. Dairei askeriyece bu defterler bittetkik her bir or
duyu hümayun dairesinde o sene yirmi yaşına giripte ertesi 
sene martında mükellefiyeti askeriyeye dahil olacak ne miktar 
efrad mevcud ise anların izahatı mebhusayı havi ayrı ayrı kün
ye defterleri bittanzim bir mah zarfında makamı seraskeriden 
yazılacak muharrerata leffen orduyu hümayunlar merkezlerine 
irsal ve isra olunur. 

Mezkûr defterler üzerine her bir orduyu hümayun erkânı 
harb dairesince o ordu dairesi dahilinde bulunan taburlar 
devairinde mevcud efradın balâda beyan olunduğu veçhile mü
kemmel künyeleri sureti mahsusada tertib edilmiş olan cetvelli 
defterlere nakil ve terkim olunarak her bir tabur dairesi için 
başka başka ihzar edilecek mevcud defteri makamı müşiriden 
ba müharrerat redif livalarına irsal olunur redif livaları dahi 
daireleri dahilinde bulunan defterlerini bittefrik her birini aid 
olduğu redif taburu binbaşısına sürati mümküne ile tisyar 
ederler. İşbu defterlerin ruzu kasımdan on beş gün evvel 
behemehal redif binbaşılarına isali maddesi her tarafça nazarı 
dikkat ve itinada tutulmak lâzım ve lâbüttür. Zikrolunan mev
cud defterlerinin redif binbaşılarına vusulünü müteakib her bir 
redif binbaşısı taburu dairesini teşkil eden mahallere lieclil-
muayene geleceğini ve herkesin karyesinde bulunup esnayi 
muayenede isbatı vücut etmesi lüzumunu mülkiye memurları 
vasıtasile ilân ettirdikten sonra mensup olduğu taburun kolağası 
ve tabur kâtibini alıp muayeneye çıkar ve her bölük dairesine 
vusulünde o bölüğün yüzbaşısı ile bir mülâzım alarak o daire
nin muayenesini icra eder. Şöyleki taburu dairesini teşkil eden 
kura ve kasabattan her birine vusulünde salifüzzikir mevcud def
teri mucibince o karye veya kasabada o sene yirmi sinnine 
vasıl olmuş gerek müteehhil ve gerek mücerret gerek sakat ve 
gerek sağlam gerek yalnızlı ve gerek muinli kimler var ise 
cümlesini ve mevcud olmıyanların dahi pederlerini veyahut ak
raba ve müteallikatı sairesinden birini mülkiye memurları ma
rifetile komisyona ce lb ile mevcut defterinde mestur olan esa 
miyi kıraatle isimleri okunan kimler ise mevcut olup olmadık
ları yoklanarak bunlardan orada mevcut olanlar görü-
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lüp içlerinde alıl ve sakat bulunanların derecatı maluliyetlerine 
ve diğerlerinin dahi ahvali cısmıye ve bedeniyelerıne dair meş-
hudatı vakıa tamamıle künyeleri hizalarına şerh ve terkim v e 
mevcut olmıyanların da nerede olduklarına ve hal ve keyfi
yetlerine dair pederleri veya akraba ve müteallıkatı tarafların
dan verilecek malûmat kezalik künyeleri hizalarına işaret olunur. 
Muayene emri mühimini bu suretle ve kemali dikkat ve itina 
ile icra ve ikmal olunduktan sonra mevcut defterinin zırı imza 
ve tahtım olunup defteri mezkûr ahzi asker şubesinde hıfzedi
lir ve bunun ıkı kıt'a sureti musaddakası o taburun mensub 
olduğu redif livasına ve redif livası tarafından dahi bunların 
biri tevkif edilip diğeri bittetkık zırı temhir edilerek ordu mer
kezine irsal ve tısyar olunur. 

Madde 70 — Esnayı muayenede mumsızlıklerını beyan 
edenlerin muınsızlıklerı keyfiyeti isimleri hızalanna gayet etraflı 
şerh ve terkim olunmak iabüd olup muayene komisyonunca 
bu bapta ihtiyarı tekâsül edenler şedıden mesul tutulacaktır 

Madde 71 — Her bir redif boluğu zabıtanı bölükleri dai
relerinde beher sene içinde yirmi yaşına girecek efradın ahva
lini tetkik ve vukuatını tahkik ederek malûmatı müstahsalalarını 
muayene heyetinin vurudunda tebliğ ve irae edeceklerinden ve 
bu da emri muayeneyi teshil eylıyeceğınden esnayı muayenede 
işbu malûmatın dahi nazarı dikkate alınması lâzımdır 

Madde 72 - - Mevcut defterlerindeki esami hizalarına gerek 
esnayı muayenede ve gerek numara keşidesi sırasında verilecek 
şerhlerde hak ve silinti ve çizgi bulunması asla caiz değildir 

Madde 73 — Sunufu muhtelıfeı nizamiye alay kumandan
ları alaylarının mevcutlarını ve bunlardan ne miktarının silki 
ihtiyata nakledeceklerini ve alaylarına merbut ihtiyat efradından 
ne kadarının silki redife geçeceğini ve suverı mütenevvıa ile in
fikâk edeceklerin miktarını natık olarak sureti sahıha ve salımede 
bir kıt 'a defter tanzim edip işbu defteri ruzu kasımda silsıleı me-
ratıb kaidesine tevfikan mensub oldukları orduyu hümayunlar 
merkezlerine irsal edecekler ve her bir ordu erkânıharb dairesince 
mezkûr defterlerin tetkikatı bılicra ol orduyu hümayunun bilûmum 
alay ve taburları ile aksamı saıresi için tertibi tamdan ne miktar 
noksanı olduğu ve ol sene ıstıbdalinde dahi ne miktar neferatı 
atikanın ihtiyat silkine naklolunarak yerlerine ne miktar nefe-
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ratı cedidenin lüzumu olacağı anlaşıldıktan sonra muayene 
vukuatını havi olarak redif livalarından gelen mevcud defter
lerine müracaat le ordu dairesinde o sene yirmi yaşında ne 
miktar efrad mevcud ise bunların kaza ve karye ve hane ve 
numara ve isim ve künyelerini havi olmak üzere marüzzikîr 
mevcud defterlerinden istinbat ve istinsah ile her bi r kaza için 
başka başka birer mevcud defteri ve kazalardan beherinin ne 
miktar neferat vermeleri iktiza edeceği taksim ve tayin edile
rek o sene bilimtihan isbatı ehliyet edecek talebenin bittabi 
terk edilmeli rinde ve sair esbabı mütenevviadan dolayı teret-
1üb edecek noksanın cebir ve ikmali için yüzde on nisbetinde 
efrad zam olunarak ana göre bir kı t 'a taksim defteri ve her 
bi r kazadan alınacak neferatı cedidenin hangi alayın hangi 
taburuna verilmek üzere hangi mevkia isal olunmaları lâzım-
geleceğini mutazammm bir kıt 'a dahi tahsis defteri tahrir ve 
tanzim olunup işbu defterlerden mevcud defterleri badehu ahzı 
asker meclislerine gönderilmek üzere erkânıharb dairelerinde 
bittevkif kusurlarının yani taksim ve tahsis defterlerinin birer 
sureti alıkonularak asılları makamı seraskeriye takdim ve irsal 
olunur. 

Madde 74 — Orduyu hümayunlardan vürud edecek tak
sim ve tahsis defterlerinin dairei askeriyece icra olunacak tet-
kikatında bilûmum orduyu hümayunlar için o sene alınacak 
acemi neferat ne miktara baliğ olur ise anın ve vilâyatı şaha
nede ol sene yirmi sinnine duhul eden efradın yekûnlan ayrı 
ayrı gösterilerek mükemmel bir kıt 'a defter tanzim edilip ve 
ordulardan gelen salifülbeyan taksim ve tahsis defterleri de işbu 
defterler ile birleştirilip cümlesi makamı seraskeriden ba tez
kere babıaliye takdim ve tisyar olunur. Babıalice mezkûr def
terler üzerine lâzımgelen tetkikat ve icabı hale göre makamı 
seraskerî ile muhaberat icra olunarak hasıl olacak netice ve 
karar üzerine keyfiyet babıaliden atebei ulyayi hazreti hiiâfet-
penahiye arz ile istizan olunur. Ahzı asker hususuna iradei 
seniyei cenabı mülkdârî şerfefsanih olduktan sonra babıalice 
neferatı cedidei lâzımenin olsuretle ahz ve istihsali için her 
bir redif taburu dâiresine mahsus olmak ve taksim defter! 
mantukunca her bir dairenin vereceği neferahn miktarı mün-
der iç bulunmak üzere icab eden evamiri âliye tasdir ile ahzı 
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asker meclislerine lieclilirsal zikroiunan emri âliler makamı 
seraskeriden orduları taraflarına isbal ve Dahiliye Nezaretine d e 
beyanı hal olunur. Dahiliye Nezaretince de mülkiye memurlarına 
lâzımgelen tebligat ifa kılınır. 

Madde 7 5 — Maddei sabıkada beyan olunduğu veçhi le 
istar buyurulan emri âliler orduyu hümayunlara irsal olundukta 
orduca evvelce istihzar olunan meycud defterleri tahsis defter
lerinin suretlerile beraber acilen redif mirlivalarına ve redif 
livaları taraflarından dahi redif taburları binbaşılarına gönde
rilmekle beraber hangi kazadan alınacak neferatı cedidenin ne 
miktarı hangi alay ve taburlara tahsis olunmuş ise ol alaylarada 
orduyu hümayunlardan olbabta ayrıca tahriren malûmat verilir. 

Madde 76 — Medrese nişin talebeden olupta talibi imtihan 
bulunanları redif livaları merkezlerinde usulüne tevfikan imtihan 
etmek için orduyu hümayunlar alay müftilerinden her bir liva 
dairesine bir mümeyyiz bilintihab sureti memuriyetlerini muta-

zammın olarak yedlerine ordu kumandanları taraflarından birer 
tahrirat verilip kendileri redif livaları merakizıne tayin ve izam 
olunur. Şayet bir orduda icabı kadar alay müflisi bulunamaz 
ise üst tarafı için iktiza eden mümeyyizler Dersaadetçe piyade 
dairesi marifetile tayin ve tedarik olunmak üzere ne miktar 
mümeyyizin noksan olduğu ve bunların hangi liva merakizine 
gönderileceği dahi ordular tarafından evvelce makamı seraske-
riye bildirilir. Maamafih alay müftilerinden birinin gaybubeti 
halinde civariyet gözetilerek bir alay müftisinin iki liva dairesi 
mümeyizliğine memuriyeti caiz olur. 

Madde 77 — Emri âlilerin ahzi asker şubelerine vusulünü 
müteakib her bir redif binbaşısı numarası çekilecek olan kaza
nın mülkiye memurile bilmuhabere ahzi asker meclisinin teşki
lini kararlaştırmakla beraber mülkiye memuru marifetile ol ka
zanın dahilinde bulunan kasaba ve kariyelerde müteehhil ve 
müçerred sakat ve sağlam ve muinli ve muinsiz ve kazada 
mevcud ve ticaret ve ahar bir maslahatla sair bir mahalle 
gitmiş yirmi yaşında kimler var ise anları sinini sabıkadan 
esbabı müteneyvia ile kalkıp o s ene ahzıasker meclisi huzurun* 
da. isbatı vücud efmeğe mecbur bulunanları ruzu bızırdan beş gün 
sonra numara çekilecek mahalle götürmek ve mevcud olmıyan-
ların yerlerine ahzi asker meclisinde vekâlet için pederleri ve-
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yahut akraba ve müteallikatı sairesinden biri gelmek üzere 
kazanın mevcud defterlerinden cümlesinin ayrı ayrı pusulaları 
terkim olunarak kariye muhtarlarına isal kılınır. 

Madde 7 8 — Ruzu hızırın beşinci günü faslı sanide huzuru 
beyan ve tadat olunan memurini mülkiye ve askeriye ve ilmiye 
ve saireden mürekkeb olmak üzere ahzı asker meclisi teşkil 
kılınır ve kazanın nüfus memuru dahi nüfus defterini müstashi-
ben mecliste hazır bulunur. Numara keşidesine davet olunanlar 
meclisi mahsusu içtimaa geldiklerinde meclis muvacehesinde 
emri âlî kıraat ve mantuku celili cümleye ifham ve işaat olun
duktan ve teyemmünen duayı vacibüledayı hazreti padişahî 
dahi ifa kılındıktan sonra mevcud defteri açılarak işbu defterde 
mestur olan esami alenen kıraatle isi Tileri okunanlar kimler 
ise mevcud olup olmadıkları yoklanır bunlardan orada mevcud 
olanlar görülüp faslı saninin otuz sekizinci maddesinde gösteril
diği veçhile kendilerinde hizmeti askeriyeye yaramıyacak surette 
bir sakatlık olduğu bedaheten anlaşılanlar ve yine faslı 
mezkûrun yirminci ve yirmi birinci ve yirmi ikinci ve yirmi 
üçüncü ve yirmi dördüncü ve yirmi beşinci maddelerinde be
yan olunan muaflarla kırkıncı ve kırk birinci ve kırk ikinci ve 
ve kırk üçüncü ve kırk dördüncü ve kırk beşinci maddelerinde 
senei atiyeye terk olunacakları gösterilenler bir tarafa ayrılıp 
bunların ne s ebeb ve illet üzerine tefrik veya istisna kılındık
ları hem kazanın nüfus defterinde ve hem de ahzı asker meclisi 
nezdinde bulunan mevcud defterinde olan isimleri hizalarına 
şerh verilir ve okunan esami sahihlerinden orada mevcud ol-
mayıpta ticaret veyahut ahar bir kâr ve maslahatla başka yer
lerde bulunarak yine kendilerinde faslı mezkûrun mündereçatın-
dan olan özür ve illetten biri olduğu kezalik bittahkik erbabı 
vukufun ve muhtar ve hemşehrilerinin şehadetlerile sureti ale-
niyede tebeyyün edenler hakkında dahi tefrik ve istisna mua
melesi icra olunup keyfiyeti özür ve illetleri isimleri hizalarına 
yazılır şu sırada bir ikinci muayene icra olunmuş olmakla be
raber mevcud defterile nüfus memurunun yedinde bulunan 
defter dahi yekdiğerile mukabele edilmiş olacağından bu iki 
defter beyninde bir mubayenet görülür ise mubayenetin esbabı 
mucibesi meclisçe biletraf tahkik ve tetkik olunarak mezkûr 
defterlerden hangisi makrunu sıhhat ise diğeri dahi ana göre 
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tashih olunur. Yan i esbabı mucibe mufassalan terkim edilir 
sureti meşruha veçhile icra olunan muayene ve tahkik üzerine 
tefrik ve istisna olunanlardan maada gerek mevcud olanların ve 
gerek tahsili ilim tarikile veya ahar bir maslahatla diyarı ahar
da bulunanların ve gerek hastalanıpta gelmiyenlerin cümlesinin 
isimleri hizasına numara çektirileceğine dâl olmak üzere (k) 
harfi kalın kalemle ve keşideli olarak işaret olunur ve bunların 
muinleri kimler olduğu ve nerede bulunduğu ve kendilerinin 
müteehhil veya mücerret olup olmadığı muvazzahan isimleri 
hizalarına şerh verilir ve bir de diyarı aharda olmayıp kaza
larında mevcud iken şayanı kabul bir özürü sahih ve şer'isi olmı-
yarak ve vekil dahi göndermiyerek kariyelerinde kalmış veya
hut bir tarafa savuşmuş olanlar olduğu halde altmışıncı mad
dede gösterildiği veçhile onların yalnızlı veyahut alil olup 
olmadıkları sorulmaksızın isimlerinin hizalarına numara çekmek
ten firar ettiği cihetle hizmeti nizamiyei askeriyeye alınacağı 
yazılır ve ondan sonra numara mesalihi bu defter üzerine 
icra olunacağından ol defterin balâsına (filân redif livasının 
filân senesi filân alayının filân taburu dairesinde vaki filân ka
zada keşide olunan numaranın defteridir) diye yazılıp icra 
olunacak numara muamelâtı işbu defter üzerine yürütülür. 

Madde 79 — Her bir tabur dairesinde yirmi sinninde bu
lunan ahaliden yetmiş sekizinci maddede gösterildiği üzere 
faslı şalisin mevaddı müteaddidesinde mükellefiyet ve hizmeti 
askeriyeden muaf ve müstesna oldukları beyan olunanlar ayrıl
dıktan sonra bunların keyfiyatı mevcud ve nüfus defterindeki 
künyeleri hizalarına şerh verileceği cihetle kusur isimleri hiza
larında (k) harfi bulunanlar sırf kısmı evvel efradı nizamiyei 
şahanesi olduğundan bunların miktarı faraza üç yüz nefere baliğ 
olsa meclis muvacehesinde dört köşeli olmak üzere üç yüz 
aded ufarak kâğıd kesilip her birinin isim ve künyesi mevcut 
defterinde mukayyed olduğu veçhile o kâğıdların üzerlerine 
birer birer tahrir olunduktan sonra mezkûr kâğıdlar meydanda 
bir yere konulur badehu olveçhile üç yüz kâğıd daha kesilerek 
bunlarada birden bed ile her birine bir numara yazılmak 
üzere sırasile üç yüze kadar numara vazolunup bunlar dahi 
evvelkilere karışmamak üzere kezalik ortaya konulur ondan 
sonra numara çekecek bilcümle neferatın bizzat kendileri ve 
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kariyesinde hasta olarak kalmış olanlar ile diyarı aharda bulu
nanların dahi numara keşidesinde vekâlet edecek olan mûte
allikatı Ve kariye muhtarlarının cümlesi meclis huzuruna ce lbo-
iunup eSami yazılmış olan marûzzikir üç yüz aded kâğıd her
kesin gözü önünde birer birer bükülerek her biri bir masuraya 
ithal ile kapakları kapanarak işbu üç yüz aded masura bir tor
ba derununa ve numara yazılı olan diğer üç yüz kâğıd dahi 
kezalik olsuretle masuralara konularak onlarda diğer bir torba 
derununa vaz ile esami torbası müfti efendiye ve eğer olka-
zâda mÜfti yok ise kaza ulemasmdan komisyonda müfti maka
mında bulunacak efendiye verilip numara torbası dahi meclis 
azasından birine teslim olunur onlar torbaları vücutlarından açık 
olmak üzere önlerine vaz edip müfti efendi tarafından muhta
sarca münasib bir dua refi barigâhı cenabı vahibülataya kılındığı 
akibinde müfti efendi veyahut müfti makamında bulunacak 
efendi esami torbasını ve azadan biri dahi numara torbasını 
tekrar önlerine alarak birer ellerile ağızlarından tutup içlerin
de olan masuralar lâyıkite birbirine karışmak için ikisi dahi 
torbaları gereği gibi salladıktan sonra iptida müfti efendi yedin
de bulunan esami torbasına elini sokarak masuralardan birini 
alup azadan birine verir o dahi masuranın alenen kapağını 
açup içindeki kâğıdı çıkararak ol kâğıdda yazılı olan ismi cehır 
ile okudukta ol ismin sahibi her kim ise ileriye gelip kollan dirsek
lerine kadar sıvalı ve avucu ve parmakları açık olduğu halde nu
mara torbasına elini sokarak bir masura alıp içinde olan kâğıdı 
çıkararak hangi numarayı çekmiş ise ol numara mevcud defte
rinde bulunan künyesi hizasındaki numara hanesine ve rakam 
ile yazılıp kendisi bir kenara çekilir. 

Bundan sonra müftü efendi esami torbasından bir masura 
daha alarak kâğıd çıkanlıp esami kıraatinde ve sahibi isim 
dahi numara çekmekte tarifi meşruh üzere hareket ederek 
böyle böyle numara çekenlerin çektikleri numara isimleri hi
zalarına yazılır ve talebeden' bulunanların talebeden oldukları 
dahf başkaca işaret olunur ve hasta olup (cariyelerinde kalanlar 
ile diyarı aharda bulunanların esami torbasından isimleri ç ıkak
ç a y a pederleri* veyahut mûteallikatı sairesinden biri veya kariye 
muhtarları' numara farbasından masura çıkarmak hususunda 
onlara vekâlet ederler kısmı evvel efradı numaralarının keşide-

TBMM KÜTÜPHANESİ



681 

sini müteakib kısmı sani efradının dahi mevcuduna göre esami 
ve numara kâğıdları başka başka tertib ve'tanzim olunur bun
ların numaraları dahi ayrıca yine bir numaradan bed eder 
ve onlarada aynile kısmı evvel efradı numaralarının keşidesi 
hakkında beyan olunan usule tevfikan numara çektiıilir. 

Madde 80 — Meclisçe numara çekilip tamam olduktan 
sonra hiç bir sebebe mebni iade ve tekrar edilemez bu cihetle 
yukarıda beyan olunan icraata fevkalâde itina ve dikkat lâzım
dır numara keşidesi esnasında yalnız müftü efendi ve yahut 
müftü makamına kaim olacak efendi masura çıkarmak için 
esami torbasına ve her bir ismin sahibi ve yahut vekili dahi 
numara torbasına elini sokup bunlardan maada hususat için 
yani kâğıd değiştirmek ve masuraları karıştırmak ve sair bu 
misillû bir şey zımnında gerek esami torbasına ve gerek nu
mara torbasına kimsenin elini sokması kaf iyen memnudur. 

Madde 81 — Numara keşidesini müteakib ol tabur daire
sinden o sene kaç nefer alınacağını meclis reisi t f u d muvace
hesinde beyan eder ki işbu efrad kısmı evvelin tertibi evvelini 
teşkil eden asakiri nizamiyei şahane ve bakısı tedibi sanısıni 
teşkil eyliyen efradı askeriyei mülûkânedir yani ol dairede fa
raza üçyüz nefer kaflı olupta bunlardan ıkı >u/ nc f ı i «ı ıı.-tcak 
olduğu takdirde zecrî numara ashabile numauı ç M M Ş efradı 
mezuneden silâh altına alınabilecek olanlar on neft ı e baliğ olsa 
bunlardan maada birinci numaradan sırasıle yüz doksanıncı 
numaraya kadar olan numaralar kimleıde ise bunlar tertibi 
evvel efradı ve yüz doksan birinci numaradan üç yüzüncü nu
maraya kadar olan numaralar kimlerde ise onlar da tertibisani 
efradıdır mûcerred muinsizlikten dolayı efradı mezune sırasında 
tutulanlardan muin peyda etmekten dolayı esbabı mezuniyet
leri zail olupta altmışıncı madde mucibince hizmeti askeriyeye 
alınacak efrad işbu maddenin yukarısında beyan olunan iki 
yüz neferden mahsub olunmayıp fazla olarak hizmeti askeriyeye 
ithal olunurlar. 

Madde 82 — Taksim defteri mucibince bir kazanın hisse
sine isabet eden efradı cedide ol kazanın efradı mezcure ve 
mezunesile tertibi eyvel efradından tefrik olunduktan sonra 
tahsis olunduktan mevkii askeriye şevklerinden evvel banların 
miktarına lisebebin mînetesbab noksan tftri olursa o noksanın 
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ikmali için iktiza eden efrad o senenin tertibisani efradının ilk 
numarasından bed edilerek numara sırasile tefrik ile ahzolunur. 
ancak o kazanın tertibi evveli efradından diyarı aharda yani 
diğer bir asker dairesi dahilinde bulunanlar muahharen ordu
larınca kendi dairelerine celbedilecekleri cihetle onlara mukabil 
tertıbisaniden tertibievvele başkaca efrad nakli lâzım gelmez. 

Madde 8 3 — Ahzı asker meclisi huzurunda ilk ve ikinci 
senelerde isbatı vöcud eden yani yirmi ve yirmi bir yaşlarında 
bulunan efrad meyanında hizmeti askeriyeye elvermiyecek bazı 
alil ve emrazı dahiliye ile maluliyetleri mensub oldukları liva 
merkezlerinde heyeti sıhhiye marifetile bilmuayene sabit olanlar 
efradı mezune meyanına nakil olunur ve bunların otuz dokuzun
cu madde mucibince altıncı senede icra olunacak muayenele
rinde de illetlerinin henüz zail olmadığı anlaşılır ise kendileri 
asakiri redıfeı şahane silkine nakledilir ve bunlardan maluliyet
leri mündefi olanlar hizmeti askeriyeye alınırlar. 

Madde 84 — Numara keşidesi muamelesi yetmiş dokuzuncu 
maddede gösterildiği özere hitam bulduktan ve tertıbievvel 
ve tertibisani efradı tefrik edildikten sonra tertibi evvel efradına 
silki nizamide hizmet edecekleri tebliğ olunmakla beraber ha
nelerine gidip analarını ve babalarını ve sair akrabalarını gör
mek ve bazı işleri varsa yoluna koymak için ol günden itibaren 
kendilerinin yirmişer gün müddetle mezun olacakları ve bu 
müddet hitamında kendiliklerinden yine resi kazaya gelmeleri 
yolunda nushu pend edilerek vesayet gelmezler ise her ne 
vakit ve nerede olur ise olsun tutularak haklarında firari cezası 
icrasiîe beraber yine istihdam kılınacakları anlıyabilecekleri ta-
birat ile ifade ve tefhim olunarak ve bir manii şer'i ve haki
kileri zuhur etmediğ halde yine cümlesi resi kazaya avdet 
edip alaylarına azimetle silki askeride bulundukları müddetçe 
din ve devlete kemali sıdk ve istikametle hizmet edeceklerine 
dair mecliste bulunan ulema marifetile birer yemin verdirilerek 
yirmi gün müddetle hanelerine ruhsat verilir ve tahlif muame
lesi tertibisani efradına dahi icra ettirilir, Tajebei ulûmdan bu
lunanlara, kezalik yirmi gün ruhsat ita kılınır .badehu tertıbievvel 
efradına müddeti mezuniyetleri esnasında kendilerinden her ne 
suretle olur ise olsun bir gûna cünha ve kabahat sadır olur 
ise haklarında mülkiye ceza kanunnamei hümayunu mu-
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cibince muamelei cezaiye icra olunacağı tefhim ve ifade oluna
rak mezuniyet müddetinin hitamile resi kazada tecemmu edin-
ciye kadar ırz ve edeblerile gezip kimse hakkında yolsuz mua
mele ve taaddiye içtisar etmemeleri zımnında tenbihatı münasibe 
ifa kılınır. 

Madde 85 — Tertibisaniyi teşkil eden asakiri şahanenin 
ne mevsimde ve nerelerde ifayı hizmeti askeriye edecekleri 
ayrıca nizamname ile muayyen bulunduğundan anlar hakkında 
nizamnamei mezkûre tevfikı muamele olunacaktır. 

Madde 86 — Haccı şerifte bulunupta numara keşidesi sıra
sında ahzıj asker meclisi huzurunda isbatı vücud edemiyenlerin 
numaraları peder veyahut velileri ve akraba ve mütaallikatı 
veya muhtarları marifetile çekilir. Bunların numaraları birinci 
kısım asakiri şahanenin tertibi evveline tesadüf eder ise kendi
leri ertesi sene silâh altına alınmak üzere o senenin efradı me-
zunesi meyanına nakil ettirilir. 

Madde 87 — Zaptiye ve jandarma ve polis silklerinde bulun
dukları halde numara keşidesi esnasında tertibi evvel numarası 
almış olanlar hizmeti askeriyeye celb ve ahzolunurlar bunların 
zikrolunan silklerde sebkat eden hizmetleri müddeti askeriyele
rinden tenzil olunmaz. 

Madde 88 — Mücazatı terhibiyeyi müstelzim cezalar ile 
yani maatteşhir müebbeden veya muvakkaten kürek ve kale 
bentlik ve nefyi ebet ve müebbeden rütbe ve memuriyetten 
mahrumiyet ve hukuku medeniyeden iskat cezalarile mahkûm 
olmuş erbabı cinayet askerlik şerefine nailiyetten dahi mahrum 
tutulup anlar silki celili askeriye kabul olunmaz. 

Madde 8 9 — Sinni mükellefiyete dahil olanlardan bir cünha 
ve kabahatle maznunen mehakimi adliyece tahtı muhakemede 
bulundukları ahzıasker meclisine haber verilen efrad kazaları 
dahilinde iseler celb olunup huzuren ve eğer kazaları haricinde 
bir mahallin mahkemesince tahtı muhakemede bulunuyorlar ise 
gıyaben numaraları çektirilir. Bu misillûlerin hitamı muhake
melerinde içlerinden seksen sekizinci maddede gösterilen mü
cazatı terhibiye ile mahkûm olanlar hizmeti mukaddesei aske
riyede istihdam olunmak şerefinden mahrum bırakılırlar. 

Madde 9 0 — Gerek muayene ve gerek numara keşidesi 
esnasında ahzıasker meclisi memurini askeriyesinin masarifi 
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tarikiyeleri usul ve nizamı mahsusuna tevfikan orduları tarafın
dan tesviye, olunacağından bunlardan dolaştıkları mahallerde 
kendilerine lüzumu olacak .şeyleri akçe vermiyerek meccanen 
almağa ve buna mümasil taaddiye kalkışanlar olur ise mülkiye 
ceza kanunnamei hümayunundaki bendi mahsus mucibince hak
larında mücazat icra olunur. 

F A S L I S A D İ S 

( Numara keşidesinden sonra icra olunacak 
muamelâtı muhtevidir.) 

Madde 91 — Faslı sabıkta beyan olunduğu veçhile nu
mara keşidesi muamelâtının hitamında mevcut defterinin niha
yetine ol kazada numara keşidesinin bermucibi kanunnamei 
hümayun kemali adil ve hakkaniyet üzere icra olunduğunu tas
dik zımnında bir kaç satır şerh yazılarak zirine ahzıasker 
meclisini terkib eden aza tarafından mazbata gûna vaz'ı imza 
ile badettemhir bu defterin iki kıt'a sureti bılihraç zirleri aslına 
mutabıktır işareti yazılarak kezalik aza tarafından tasdik ve 
temhir olunur. Bundan sonra ahzi asker şubesi kısmı evvel 
ve kısmı sani efradına mahsus olmak ve maa ihtiyat müddeti 
nizamiye olan altı senenin vukuatına münhasır bulunmak üzere 
evvelce ordudan gönderilmiş olan kırmızı kaplı cüzdanlara 
efraddan herbirınin mevcud defterinde olan künyesile eşkâlini 
ye huzuren numara çekmiş olan talebeı ulûma verilecek 
cüzdanlara fazla olarak kendilerinin geceli gündüzlü med
resede tahsili ulûmudiniye ite meşgul olduklarının mahallince 
müsbet ve muhakkak bulunduğunu ve kaçıncı senenin ter
tib; evvel efradından idügini ve sakın olduğu medresenin 
ismini ve hâk ye silinti ve çizgi gibi daıi şüphe alâimden 
ar i olarak mükemmelen sebt ve tahrir ve umumunun 
çekmiş oldukları numaralar dahi hem rakam ye hem de yazı 
ile işaret ve tezbir ve zirlerinj temhir edip bir yandan bunları 
tehjye ve ihzajr etmekle beraber diğer taraftan dahi ordudan 
gönderilmiş olan tahsis defteri mucibince tertibi evvel efradını 
terkib eder* neftjratın sunufu muhtelifei askeriye için ne kadarını 
hangi mahalle,.sftvk edecek ise isim ve künye ve sin ve şöhret 
ve numara hanelerile heroir mahal için salifüzzikir mevcut def-
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terinden sevk defteri namile başka başka birer defter tanzim 
v e talebei ulûmdan bulunmaları ciheti* imtihan için liva mer
kezlerine gönderileceklerin dahi işbu sevk defterinde olan esa
misi hizalarına kendilerini? o sene talebesinden olduklarını işa
retle beraber lieclİlimtihan liva merkezlerine gönderilmiştir 
deyu terkim edip zirini tahtım ederek defteri mezkûru neferatı 
tahsis olanan mevkia götürecek zabite ita eder. Sevk defterle
rinde talebeden olduğu muharrer olanların dahi ayrıca isim Ve 
künye ve eşkâllerile o sene talebesi olduklarını mübeyyin bi* 
diğer defterini tanzim edip kezalik zirini temhir ile bu defteri 
dahi talebei ulûmu imtihana götürecek zabite teslim eyler badehu 
tertibi evvel efradının müddeti mezuniyetleri bitip hanelerin
den avdet ettiklerinde aşağıda beyan olunduğu veçhile yol 
masraflarını ita ve sair icab eden muaveneti icra ile sevk 
eder ve marüzzikir mevcut defterinin evvelce ihraç ve tasdik 
olunmuş olan suretlerinden birini bittevkif diğeri liva merke
zinde alıkonulmak ve aslı dahi merkezi orduyu hümayuna 
gönderilmek üzere işbu sureti ve aslı münasib bir vasıta ile 
serian mensub olduğu redif livalığına irsal eyler. 

Madde 92 — Hanelerine ruhsat verilen tertibi evvel nefe-
ratınln yirminci günü mahalli mahsusu içtimaa tecemmülerinde 
yine redif taburu binbaşısı ve köl ağası tabur kâtibi ile kaza
nın mülkiye memurları ve hâkim ve müftisinden ve sair ulema 
ve vücuhundan mürekkeb bir meclis akdile sevk memurları 
dahi hazır oldukları halde neferatın gelip gelmiyenlerine bakılıp 
ve eğer bazıları firar ederek veyahut bir mahalde saklanarak 
gelmemiş ise o makuleler firari addolunup ve talebei ulûmdan 
Olanlardan dahi bu suretle yirminci gün bilâ özrü şer ' ! gel-
miyenler olur ise sonradan imtihana talip olsalar da itibar olun-
mıyarak anlar da firar! hükmünde tutulup gerek kazada kalacak 
olan ve gerek ahzı asker memurlarının yedinde bulunan mev
cut ve sevk defterlerinde muharrer esamisi hizalarına humara 
keşidesinden sonra firar etmiştir deyu tahrir ve bir taraftan 
aranılmaları zımnında kazanın mülkiye memuru tarafından pus-
laları ihraç ile karyeleri muhtarlarına tesyir olunur ve gelmiş olan
lara muamelei lûtfiye ierasile beraber hazır bulunan cüzdanlar
dan her ferdin cüzdanı meclis muvacehesinde yede% beyed ken
disine ita ve teslim edilir ve kısmı sani efradının cüzdanları ile-
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ride bunların lieclittalim celplerinde mensub oldukları bölükler 
zabitanı marifetile kezalik yeden beyed kendilerine verilmek 
üzere ahzi asker şubesince hıfzolunur. 

Madde 9 3 — Talebei ulûmdan olanlar neferatı cedidei sa
ire meyanından tefrik ve sinini sabıkadan mevcut olup o seneye 
mahsus imtihanlannı verecek olan talebe dahi celp ile yanları
na tayin olunan sevk memuru kendilerine terfik edilerek yapı
lan defterler ile beraber toptan mensub oldukları redif livası 
merkezine irsal olunup orada imtihan e tmeğe mahsus olarak 
bulundurulacak mümeyyiz marifetile ol mahallin en büyük mül
kiye memuru ve redif ümera ve zabıtam ve müftü ve uleması 
hazır olduğu halde bunlardan yirmi ve yirmi bir yaşlarında 
olanları sarf ve nahivden ve san'atı hattan ve yirmi iki ve yir
mi üç yaşında bulunanları nahiv ve mantıktan ve fenariden ve 
imlâdan ve yirmi dört ve yirmi beş yaşlarında olanları mantık
tan tasavvurat ve tasdikattan ve ifadei meram edecek kadar 
arabî veya Türkî inşadan imtihan olunarak isbatı ehliyeti ilmiye 
ederler ise efradı mezune meyanına yani senei atiyeye terk 
olunmak üzere hangi senede ve hangi fen ve dersten imtihan 
olundukları yedlerindeki cüzdanlara işaret ve terkim ve meclisi 
imtihanda bulunan zevat tarafından zirleri tahtim ile avdet yol 
masrafları dahi verilerek mahallerine iade olunurlar ve isbatı 
ehliyet edemedikleri surette silki askeriye kaydedilmek üzere 
ol redif livası merkezinde bulunan küçük zabitandan birine tes-
limen hangi mevkia tahsis olunmuşlar ise irsal ve bu suretle 
imtihana gelenlerden hangileri isbatı ehliyet ederek iade kılınmış 
ve hangileri imtihan veremiyerek dahili silki askeri olmak üzere 
tahsis olunan mevakia gönderilmişler ise talebei merkumeyi imti
han olmak üzere kazalarından merkezlere götüren zabitanın be 
raber getirdiği defterlerde muharrer isimleri hizalarına şerh 
verilerek zirleri kezalik huzzar tarafından temhir ile bu defter
ler dahi imtihan veremiyen talebeyi sevk edecek memure tes-
limen tahsis olundukları mevkilere isbal olunup kazada kala
cak mevcud defteri sureti musaddakasında bulunan isimleri 
hizalarına dahi imtihan olup olmıyanlan şerh verilmek üzere 
ol defterlerin birer sureti dahi resi kazaya gönderilir. 

Talebei ulûmun emri imtihanlarında bir gûna haksızlık 
vukua gelmemek için imtihan meclislerinde kanunen memur 
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bulunan İmtihan mümeyyizlerinden ve müftüden başka mahal-
lerince miktarı kâfi müderris ve hoca bulundurulacak ve imti
hanları icra olunan talebei ulûmdan tahsilatı ilmiyeleri derecei 
kifayede olduğu halde irad olunan suallere bir arızai asabiye 
tesiratile cevab vermeğe muktedir olamıyanların vehleten imti
hanlarının reddile derhal askere alınmaları yoluna gidilmeyip 
kendilerine yirmi gün mühlet verilerek tekrar imtihanları icra 
kılınacaktır. 

Madde 94 — Hanelerinden avdet edenlerden talebei ulûm 
maddei şahikada gösterildiği veçhile tefrik olunduktan sonra 
kusuru silâh altına alınacak efrad mevakıi lâzımeye tahsis olun
dukları sırada içlerinde cismen silâh taşımağa elverişli bulun-
mıyanlar hastahane hizmetçiliğine ve sanat aşina olanlardan 
terzilik ve kunduracılık ve muytablık ve marangozluk telgraf
çılık misillû piyade ve süvari ve topçu sınıflarına muktazi sa
nayii askeriye erbabı melûf oldukları san'atlar sunufu selâsei 
mezkûreden hangisi için elverişli ise o sınıfa tefrik edilirler. 
Bunların cümlesi kaç nefere baliğ olur ve oradan gidecekleri 
mevki kaç saat bulunur ise esnayı tarik tayinatı nizamına tev
fikan beher beş saati bir konak ad ve itibar olunarak ve her 
altı konakta bir gün dahi istirahat için zam kılınarak cümlesi 
kaç günlük yol olur ise beher gün için her bir nefere altmışar 
para yemeklik hesab olunur. Ahzı asker şubesi sevk olunacak 
neferatm miktarını ve nereye kadar gideceklerini ve gidecekleri 
mevkiin ol kazadan kaç saatlik yol olacağını ve verilecek 
meblâğın kaç kuruş idüğini ve sevk memurunun hangi alay ve 
tabur ve bölükte bulunduğunu mübeyyin sevk memurundan 
imza ve mühürlü bir kıt 'a sened ahzederek ol meblâğı ita 
ve neferatı teslim ile esnayı tarikte beraber bulunmak ve bazı 
hususta yardım etmek için hükümeti mahalliyeden icabı miktar 
zaptiye neferatı terfik eder ve imtihana ve muayeneye sureti 
izamları maddei sabıkada ve otuz dokuzuncu maddede göste
rilen talebe zuafa ve malûlinin yemeklikleri de liva merkez
lerine kadar bu suretle hesab olunarak şevklerine memur 
zabite teslim kılınır ve liva merkezlerinde imtihan ve muayene 
olunanların mahallerine avdetleri için icab eden yemeklikleri 
dahi oraya azimetlerinde verilen yemekliğe tevfikan hesab ile 
yedlerine ita kılınarak imtihan oiamıyan talebei ulûme ve zuafa 
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ve maiûlinden esbabı mezuniyetleri zail olupta otuz dokuzuncu 
maddede gösterildiği üzere silki askeriye alınmaları lâzım g e 
lenlere tayin olunan' mahalle kadar verilmesi lâzımgelen yemek
likler dahf orada şevkine memur olacak küçük zabite sened 
ahzile verilir ve fakat gerek talebeden olupta imtihan olamıyan 
neferatın ve gerek neferatı cedidei sairenin güzergâhlarında şi
mendifer olupta şimendifere irkâb olunacaklar İle tahsis olunduk
ları mevki icabmca bahren gitmeleri lâzım geleceklerin yemeklik
leri de yalnız kazalarından şimendifer istasyonuna veya inecek
leri iskeleye kadar hesap ve ita olunup şimendifer ile berren 
hangi mevkia ve iskelelerden dahi bahren hangi iskeleye çıka
caklar ise şimendifer ve sefine navulları ve kumanyaları 
için şevklerine memur olan zabit orada bulunan redif 
ümera ve zabitantndan en büyük rütbede bulunan zabite 
bilmüraçaa anın vasıtasile ol istasyon veya iskelenin tâbi 
olduğu kaza mülkiye memurundan balâda gösterilen suret 
veçhile sened ita olunarak başkaca ahzolunur ve zikrolunan 
redif ümerası tarafından bu veçhile hükümeti mahaltiyeden 
alınıp sevk memuruna ita olunan akçe ile sevk olunan efradın 
miktarları ahzı asker muamelesmce mer'i olan silsilei meratip 
kaidesine tevfikan mensub olduğu ordu merkezine bildirilir ve 
sevk olunan efrad hangi bir şimendifer mevkifine ve bahren 
dahi hangi bir iskeleye çıkarlar ise ol mevkif veya iskeleden 
yine berren bir diğer mevkia gidecekleri surette kezalik yemek
likleri hakkında balâda beyan olunan surete tevfikan muamele 
olunur. 

Madde 9 5 — Her bir kazanın neferatı cedidesinı tayin 
olunan mahalle sevk ve isale memur olan zabit esnayi tarikte 
neferatı güzelce hıfz ve vikaye ederek hasta olmıyacaklarr ve 
zahmet çekmivecekleri veçhile konak konak sevk edip her 
konak mahalline vusullerinde münasib mahallere vaz ve ikame 
ile yiyeceklerini tedarik etmek üzere yemekliklerini yeden beyed 
kendilerine ita ve yiyeceklerini tedarikte dahi icab ettiği halde 
muaveneti lâzımeyi icra eder neferata esnayi tarikte hiç bir 

gûna bed ' muamele ve eza etmiyerek kemali memnuniyet v ş 
uzuru kalp üzere olmalarına say edip fakat içlerinde firar 

ederek tutulanlar veyahut firar edeceği his olunanlar bulunursa 
o makuleleri tahsis olundukları mevkia gönderilmek üzere en 
evvel vasil olacağı mahallin hükümeti mülkiyesine teslim eder. 
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Madde 96 — Sevk memurları sevk ettikleri neferatm ye* 
mekliklerile kumanya ve şimendifer ve sefine navullarının 
tesviyesi zımnında mülkiye memurlarından ne kadar neferat 
için ne miktar para alırlar ise defterini sevk ettikleri neferatı 
götürüp teslim eyliyecekleri mevkiin en büyük zabitine 
ita ederler ve bu defterler mavkii zabitanı tarafından dahi 
orduları merkezlerine takdim ve irsal olunur. 

Madde 97 — Neferatı cedide takım takım tahsis olunduk
ları alay ve taburlara vürut ettikçe şevklerine memur zabitanın 
yedlerinde olan sevk defterleri mucibince ol mevkide bulunan 
büyük zabit cümlesini bilmuayene tadad ettirerek efradı merku-
meyi tefrik olundukları sınıflara nazaran mensub oldukları alay 
ve taburlara tevzi ve taksim ettirir bunlar meyamnda hastahane 
hizmetçiliğine tahsis olunmuş olan efrad görünen lüzumdan 
fazla ise fazlası idarei askeriye heyetleri maiyetlerine verilir. 

Madde 98 — Asakiri nizamiyei şahane efradından mensub 
olacakları aksamı askeriyeye sevk olunurken esnayi tarikte 
firar edenler olur ise sevk memuru bunların her birinin firarı 
akibinde hangi gün ve hangi mevkide firar ettiğini sevk defte
rindeki ismi hizasına işaret etmekle beraber firar ettiği vakti 
v e mahlli mübeyyin ve balâsında firar eden neferin künyesi 
muharrer olarak bir kıt 'a takrir tanzim ve bu takriri en evvel 
vasıl olacağı mevkiin en büyük zabitine veya mülkiye memu
runa ita eder ve refakatinde bulunan efradı isale memur oldu
ğu mevkia vusulünde bu veçhile bir takrirde o mevkiin kuman
danına verir ve işbu firarilerin ordularınca dahi taharri ve der
destleri esbabının istikmali zımnında sevk memuru tarafından 
verilen takririn bir sureti o mevkiin kumandanı tarafından 
derhal ordusuna gönderilir v e sevk memurunun götüreceği 
sevk defterinin kezalik bir sureti mevki kumandanı tarafından 
ihraç ve hıfz ve defteri mezkûrda sevk olunduğu gösterilen 
efradı cedidei asakiri şahanenin ne miktarı vürud ederek hangi 
a lay ve taburlara verilmiş olduğu künyeleri hizalarına işaret ve 
terkim ve ziri tahtim edilerek aslı ordu merkezine irsal olunur. 

Madde 99 — Orduya vürud edecek umum mevcut defter-
lerile tahsis ve sevk defterleri üzerine orduca tetkikab mukta-
ziye badelicra o sene ol ordu dairesinde icra kılınan numara 
keşidesi muamelâtinı ve hususa tı müteferriasmı havi olmak ve 

T. 1 C. 5 F. 44 
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dairei askeriyece icabatı icra olunmak üzere numunesine tev
fikan her bir ordu erkânıharb dairesince tanzim olunacak cet
vel makamı seraskeriye takdim kılınır. 

Madde 100 — Gerek numara keşidesinden mukaddem ve 
gerek numara çekildikten sonra firar etmiş nekadar neferat 
var ise defterlerinde muharrer olduğu veçhile kaza ve kariye ve 
isim ve şerhlerile ordularınca vilâyet vilâyet defterleri yapılarak 
kendilerinin bittaharri huldurulması için mezkûr defterler ba mu-
harrerat vilâyat valileri ile elviye mutasarrıflıklarına gönderilir 
bunlardan başka diyarı aharda bulunup gıyabından tertibi evvel 
numarası isabet etmiş olanların dahi kezalik memleket memle
ket defterleri tanzim ve sinlerile nerede ve kimlerin yanında 
ve ne gûna sanat ve maslahatla meşgul olduklar isimleri hiza
larına terkim olunarak kendilerinin buldurulup orduları canibine 
irsal kılınmaları zımnında ol defterler dahi orduları tarafından ke
zalik vilâyat ve elviyeye irsal kılınır ve bunlar hangi ahzı asker 
dairesinin iseler bir yandan da o dairelere malûmat verilir. 

Madde 101 — Diyarı aharda bulunupta gıyaben tertibievvel 
numarası isabet etmiş olan neferattan Dersaadette bulunanların 
orduları canibinden vilâyata gönderildiği gibi birer kıt 'a defteri 
dahi bittaozim ordu kumandanları tarafından makamı ser as
keriye takdim olunur işbu defterlerin piyade dairesince tetkikatt 
icra olunarak mûnderiç esami ashabından faslı sanide gösteri
len vücuh ve esbabı istisnaiyeyi haiz bulunan müstesna tutulup 
kusuru müteallik oldukları devairden istenilir ve esnaf olanları 
şehir emaneti marifetile ve şunun ve bunun yanmda bulunan
ları da babı zaptiye vasıtasile toplattırılır. Talebei ulûmdan 
olupta Dersaadet medarisinde bulunanları babı valâyı fetvape-
nahî marifetile taleb ve celb olunarak geceli ve gündüzlü medrese 
nişin talebeden olup olmadıkları ve medreseye tarihi duhulleri 
ve hangi sene tertibi evveli efradından bulundukları badettah* 
kik babı valâyı meşihatpenahide müteşekkil meclisi mahsusta 
ümerayı askeriyeden biri ve hassa orduyu hümayunu müftüsü 
dahi hazır oldukları halde zikrolunan talebenin sinlerine g ö r e 
meşrut olan 'derslerden imtihanları icra olunarak isbatı ehliyeti 
ilmiye eyledikleri halde efradı mesraney* yani senei atiyeye 1 terk 
olunmak ve son imtihanları ise asakiri redifei şahane silkine 
nakledilmek üzere kendilerinin hangi medresede olduklarım 
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Ve hangi sene imtihanlarının icra kılındığını havi yedlerine 
ilmühaber verilip imtihan olamıyanlar veya müddeti mehliyei 
imtihanı geçirmiş bulunanlar silki askeriye kayid olunurlar. 

Madde 102 — Maddei sabıkada gösterildiği veçhile men
sub oldukları mahallerden celb olunan efrad ile imtihan olamı-
yan veyahut müddeti mahdudesi zarfında imtihana gelmemiş 
bulunan talebe muamelei kaydiyeleri bilifa asakiri nizamiyei 
şahane silkine alınarak mensub oldukları ordulara irsal ve muaf 
ve müstesna tutulanların kezalik muamelei kaydiyelerinin icra-
sile beraber keyfiyeti istisnaları ordularınca mecud defatirinde 
olan esamisi hizalarına şerh verilmek üzere pusulaları ordu ku
mandanlarına isbal kılınır. 

Madde 103 — Tahsili ulûm için mensub oldukları kazaların 
Dersaadetten gayrıda bulunupta numaraları gıyaben çektirilen 
talebei ulûmun dahi bulundukları mahallerin mensub olduğu 
liva dairelerinden birinde usulü veçhile imtihanları icra olunur 
yuKarıki bendde gösterildiği üzere bunlardan isbatı ehliyet 
edenlere ilmühaber verilerek ve isbatı ehliyet edemiyenler ile 
müddeti mahdudesi olan dokuz mah zarfında imtihana gitme
mişler silki askeriye ahzolunup mensub oldukları ordulara sevk 
edilirler. 

Madde 104 — Diyarı aharda bulunan talebei ulûm imtihana 
gidecekleri vakit hangi medresede tahsildedirler ve bulunduk-
dukları medreseye hangi tarihte girmişlerdir. V e geceli ve gün
düzlü tahsile devam üzere midirler ve hangi sene talebesidırler 
buralarını ve esnan ve eşkâllerini mutazammın bulundukları ma
hallin mensub olduğu ahzi asker kaleminden veya şubesinden 
şehadetname almağa mecburdurlar. Binaenaleyh her memleket
te vaki medreselerde gerek yerli ve gerek misafir ne kadar 
geceli gündüzlü medrese nişin talebei ulûm var ise esami ve 
şöhretlerini ve sinlerini ve hangi tarihte medreseye girmiş ol
duklarını ve eşkâllerini mutazammın ol mahallin redif taburu 
merkezinde yani ahzi asker şubesinde birer defteri bulunur v e 
bu defter üzerine her üç ayda bir yoklamaları icra olunarak 
yeniden gelen veyahut bir mahalle giden ve vefat eden ne 
kadar talebe bulunur ise cümlesinin vukuatı yolite ve kemali 
dikkatle yürütülür. 
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Madde 105 — Ahzı asker şubeleri dairelerinde vaki meda-
riste bulunan talebei ulûmun şehadetnamelerine derci lâzım 
gelen bilcümle ahvalini tutacakları deftere mürecaatla dere ve 
imlâ edecekleri cihetle bu misillû talebeden esnan ve ahvali 
muhtacı tahkik olanlarının keyfiyatını kendilerinin esasen men-
sub oldukları mahallerin ahzı asker kalem ve şubesinden ve 
sa i r iktiza eden mahallerden biletraf tahkik ve istilâm ederek 
neticei tahkikatı mufassalan defteri mezkûre şerh ve terkim 
edeceklerdir. 

Madde 106 — Gerek numara keşidesinden mukaddem ve 
Sferek numara çekildikten sonra firara ietisar edenler nerede ve 
her ne vakit olur ise olsun tutulduklarında numara keşidesin
den mukaddem firar edenler seksen dokuzuncu maddede gös
terildiği veçhile zecren silki askeriye kayid ve ilhak olunmak 
üzere ordusuna gönderilir. Numara keşidesinden sonra firar 
e tmiş olanlar dahi kazalarının mensub olduğu daire redif tabur
larının binbaşısına teslim ile tahtelhıfız ordusu tarafına irsal kılı
nır bunlar mensub oldukları cûz'ütamda dört mah hapis ile 
mücazat olunur ve bu müddeti cezaiye hizmeti askeriyelerinden 
mahsub edilmez. 

Madde 107 — Tertibi evvele mensub asakiri nizamiyei şa
hane bakayası yani efradı mezcure ile bilûmum firarileri ve 
tebdili havaya gidipte ifakat bulduktan sonra avdet etmiyen 
efrad ve ahar bir daireden gelip ihtifa etmiş olanları ele ge
tirmekte redif zabitanı her bar ikdam edecekleri misillû nu
mara keşidesi hengâmında bu makuleleri tahkik ve taharri 
ederek bulup göndermek ve mahalli aharda olanlarını işitir ise 
kimin yanında ve nasıl hizmet ve san'atte olduklarını tahkik 
eyleyip iş 'ar eylemek bilûmum redif zabitanının cümlei vezai-
findendir. 

Madde 108 — Gerek numara keşidesinden evvel ve gerek 
numara çekildikten sonra firar etmiş olan neferat ile numara 
keşidesinden sonra verilmiş olan yirmi gün ruhsatın hitamında 
lieclilimtihan liva merkezlerine gitmek üzere mahalli mahsusu 
içtimaa gelmeyip kaçan ta lebe muahharan ele geçerek silki 
askeriye kayid olunduklarında firarları hininde mevcud ve 
sevk defterlerile mahalleri nüfus defterlerinde bulunan isimleri 
hizalarına verilen firarilik şerhleri zirine sonradan tutulup 
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silki askeriye kayid olundukları dahi işaret olunmak üzere 
bunlar hangi alay ve taburlara ithal olunur ise ol alay ve t a 
burlardan ordularına ve orduları tarafından dahi memleketleri 
mülkiye memurlarına malûmat verilir. 

Madde 109 — Efradı asakiri nizamiyei şahaneden ihtiyat 
silkine ve bu silkten redife ve silki rediften müstahfıza nakil 
edeceklere verilmek üzere icabı kadar ihtiyat ve redif ve mus
tahfız tezkereleri ordular tarafından bittanzim mahallerine 
gönderilir. 

F A S L I S A B İ 

(Gönlile dahili silki celili askerî olmaklığm 
şeraitini mutazammındır.) 

Madde 110 — Gönlile dahili silki askerî olmak istiyenler 
şeraiti atiye ile kabul olunurlar (şartı evvel) her gûna ileli sa
riye ve müzmineden vareste olarak vücudu sıhhatte ve asker
liğe elverecek hal ve heyette bulunmak (şartı sani) kaviyül-
bünye ve tuvana olduğu halde sinni on sekizden dun olmamak 
ve sinni mükellefiyete dahil bulunmamak (şartı salis) kendisi
nin töhmeti sirkat ve sair gûna muhilli ırz ve namus bir kabahat 
zuhurile demirbend olarak hidematı süfiiyede kullanılmış ve 
beynennas terzil ve teşhir olunmuş eşhastan olmamak (şartı 
rabi) kaydolunacağı sınıfın efradı nizamnamesi mucibince bilfiil 
ne kadar silâh altında bulunur ise olkadar müddet hizmeti 
askeriyeyi silâh altında eda etmeğe razı olmak ( şa r t ı hamiş ) 
ebeveyninin rızası munzam bulunmaktır. 

Madde 111 — İşbu gönüllüler memaliki mahrusai şahanenin 
her hangi mahallenin ahalisinden olur ise olsun bunlar her ne
rede ve her hangi bir sınıfı askerinin hangi alay ve taburunda 
istihdamlarını isterler ise oraya kaydolunurlar. Bu misillû gö
nüllü efradın silki askeride bulundukları müddetçe din ve dev
lete kemali sıdk ve istikametle hizmet edeceklerine dair men
sub olacakları alay veya tabur incelişlerinde alay veya tabur 
imamları marifetile ve usulü meşru ası veçhile kendilerine birer 
yemin verdirildikten sonra elbisei askeriyeleri iksa edilir. 

Madde 112 — Asakiri redife ve müstahfızai şahane silk-
lerinde bulundukları halde bilfiil silâh altında bulunmağı arzu 
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edenler hangi sınıfa mensub bulunmuş iseler yine o sınıfa 
kayid ve kabul olunurlar ve bunların hini duhullerinde silki 
redif veya mustahfızda ne kadar müddetleri kalmış ise kendileri 
silâh altında o kadar müddet istihdam edilirler ve fakat san
c a k altında terki tezkere edenlere olunan muamele bunlar 
hakkında cari değildir. 

Madde 113 — Müstesna mahaller ahalisinden gönlıle da
hili silki askerî olmak arzusunda bulunanlar alelıtlak berriye ve 
bahriyece istedikleri sınıfa ve istedikleri alay ve taburlara kayid 
olunurlar. Bunların sinleri on sekizden dun ve otuz altıdan 
efzun olmamak meşruttur. 

Madde 114 — Bir kazada sinni mükellefiyette bulunanlar
dan olupta numara çekildiği esnada gönüllü olarak silki aske
riye dahil olanlar ol kazadan alınacak efrad yekûnundan tenzil 
kılınırlar. 

Madde 115 — Gönlıle hizmeti askeriyeye dehalet edenlerin 
dahil oldukları sene efradı ne vakit silki ihtiyata nakl edilir ise 
anlarda o sırada ihtiyata naklolunurlar 

Madde 116 — Mensub oldukları dairenin haricinde bir da
irede gönlile silki askeriye dahil olanlar mensub bulundukları 
kazadan matlup olan efraddan mahsup ve tenzil olunmak üze
re kendilerini ahiz ve kayid eden daireler tarafından kazalarının 
müteallik olduğu daireler redif livalarına hemen malûmat verilir. 

Madde 117 — Gönlile dahili silki askerî olanlar dahil ol
dukları sınıflara mahsus olan müddeti bilfiil ikmal ettikten 
sonra istedikleri kadar silâh altında bulunabilirler. 

F A S L I SAMİN 

Bedeli nakdinin sureti ifasını mutazammındır. 

Madde 118 — Hizmeti nizamiyei askeriyenin bedeli şahsî 
i le ifası usulü lâğvolunmuştur. Bedeli nakdî kabulü caiz olup 
bunun da miktarı elli adet Osmanlı altınıdır. 

Madde 119 — Bedeli nakdî vermeği arzu edenlerin bedeli 
nakdilerinin kabulü bulundukları mahalle en yakın bulunan 
k ı fa i askeriyede beş" toah müddet hizmeti askeriyede bulun-
malarile meşruttur. Bedeli nakdî vereceklerini numara çekilipte 
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tertibi evvel numarası isabet ettikten sonra ahzı asker şubesine 
haber verirler. 

Madde 120 — Zecrî numara ashabından bedeli nakdî 
vermeğe talih olanların bedeli nakdileri kabul olunmaz. 

Asakiri nizamiyei şahanenin tertibatı müteyemmineye tev
fikan sureti ahzını mübeyyin tanzim ve tesis olunan işbu ka-
nunnamei hümayun bin ikiyüz seksen altı tarihinde tanzim olun
muş olan Kur'a Kanunnamesinin yerine kaim olup kanunna-
mei mezkûrun ahkâmı işbu bin üçyüz üç senesi marhndan itibaren 
münfesihtir. 

irade tarihi 26 muharrem 1304, 13 teşrinievvel 1302 

Kî 1 7 9 — Giride mahsus 7 cemaziyelûlâ 1 2 9 6 
tarihli Evkaf vc eytam nizamnamesine 

müzeyyel fıkrai nizamiye 
Müteferrik olarak galledarların üzerlerinde bulunan icarei 

vahideli emlâk ve akaratı mevkufe hakkında evkaf dairesinin 
malûmatı olmaksızın hiç bir muamele icra edilmiyecek ve edil
miş olur ise keenlemyekün addolunacaktır. 

İrade târihi 10 safer 1304, 27 teşrinievvel 1302 

*fe 1 8 0 — 27 ramazan 1 2 9 4 tarihli vilâyat Belediye 
Kanununa müzeyyel fıkrai kanuniye 

Nevahi merkezlerde kabili imar olan cesametli karyelerde 
vilâyetler canibinden gösterilecek lüzum ve vukubulacak inha 
üzerine, belediye daireleri teşkiline müsaade piunur ve o misillû 

Hatime 

İrade tarihi. 13 »af er 1304, 30 teşrinievvel 1302 
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N» 1 8 1 — Saltanatı seniye şehbenderlerine dair 
olan nizamname! dahilinin on ikinci maddesi 
makamına kaim olmak üzere kaleme alınıp 

meriyeti ahkâmına hilistizan iradei 
seniyei cenabı Padişah! şerefmüte

allik buyrulmuş olan maddei 
nizamiye 

Madde 12 — Şehbenderlik silkine duhul nezareti hariciye 
umuru şehbenderî müdiriyeti marifetile şeraiti mevzuası muci
bince icra olunacak müsabakat imtihanile vukubulacaktır. Şeh
benderlik memuriyetleri müdiriyeti mezkûre tarafından tanzim 
edilen takrir üzerine nezareti hariciyenin tasvib ve intihabile 
icra olunacaktır. Mektebi sultanide ikmali tahsil edip yedlerinde 
şehadetnameleri olarak hariciye nezaretinde müstahdem bulu
nan veyahut istihdam olunmak üzere mukayyed ve mülâzım 
olanlar işbu müsabakat imtihanına duhul hakkını haizdirler. 

Mektebi Mülkiye şehadetnamesini haiz olanlar nizamnamei 
mahsusu mucibince müsabakat imtihanına girmeksizin sefaret 
kitabetlerile şehbenderliklere intihab olunurlar. 

İrade tarihi- 24 safer 1304 ve 10 teşrinisani 1302 

fk: 1 8 2 — Zürraııı rejiye ve rejinin zürraa karşı 
olan hukuk ve vezaifine ve ahkamı 

cezaiyeye dair nizamname 
Mevaddı umumiye 

Madde 1 — Memaliki osmaniyede duhan inhisarı müştere-
külmenfaa bir idareye müfevvazdır. 

Madde 2 — Devletialiye ile maddei sabıkada muharrer 
idare beyninde karargir olan ahkâm 20 recep sene 1300 tarihli 
iradei seniye ile ta idik buynalan şartname ile muayyendir. 

Medde 3 — Zürra ile idarenin hukuk ve vezaifi mütekabi-
lesi ve bunlara müteallik ahkâmı cezaiye şartnamenin yirmi 
beşinci maddesi mucibince işbu nizamname ile tayin olunmuştur. 
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BİRİNCİ F A S I L 

Zürram rejiye karşı olan hukuk ve vezaifi 

Madde 4 — Tütün ziraat etmek ist iyen zürra her sene reji 
idaresinden ruhsat istihsal etmeğe ve reji idaresi dahi sathı 
yarım dönümden dun olan araziden ve ikamete mahsus hane
lerin dıvar ile muhat olan avlılarından maada yerlerde tütün 
zer'i için istenilen ruhsatı ita eylemğe mecburdur. 

Cezayı nakdf ile mahkûm olupta tediye etmiyen veyahut 
cezasına mukabil hapis edilmiyen zürra cezayı nakdiyi senei 
atiye mahsulâtile tediye edeceğini müteahhid ihtiyar meclisinin 
tahtı tasdik ve mes'uliyetinde olarak bir kavi kefil irae etme
dikçe senei atiye için ziraat ruhsatnamesi istihsal edemez . . 

Merbut haritada gösterildiği veçhile Istanbulun Saray bur-
nile Akdeniz sahilinden Makrı Karyesi Ayastafanos Ayastafa-
nostan Filorya Küçük Çekmece Yarım Burgaz Derbend Kuru 
kavak tepe Çilişan Boğazköyü ile Tuzdağı Ihlamur Tepeağaçlı 
Çiftlik Köylerine ve mezkûr Köylerden Karadeniz sahiline ve 
Karadeniz sahilince Rumeli Fenerine ve Rumeli Fenerinden 
Boğaziçinin sahili üzere Tophaneye ve Tophaneden Haliç sahi
hle Kâthaneyc ve Kalhaneden gene Haliç sahihle Saray 
Burnuna kadar olan daire ile Osküdardan Akdeniz sahili 
üzere Pendiğe ve Pendikten Tulaybağ Çiliköy ve Kurtköy 
Kurna Erenli Köy Kurtdoğmuş Muratlı Koşulu Hüsnüköy Buz
hane Gülerköy ile Paşa çiftliğine ve oradan Irvaya ve Irvadan 
Karadeniz sevahilince Anadolu Fenerine ve Anadolu Fenerinden 
Boğaziçinin Anadolu sahili üzerine Osküdara kadar olan daire 
dahilinde duhan zer'i katiyen memnudur. 

Madde S — Zürra ziraat ruhsatnamesini istihsal etmek için 
mevkiine göre mevsimi ziraatın idrakinden nihayet bir aya ka
dar reji memuruna bir numaralı varakaya merbut (1) işaretli 
numune veçhile bir istidaname ita edecek ve işbu istidanamede 
duhan mahsulüne hasredeceği arazinin mevkiile vüsatini ve 
mümkün mer tebe hududunu dahi gösterecektir . 

Müsted'i yazı bilmediği ve mührü dahi olmadığı halde 
yazdıracağı istidanamenin mündericatına muvafakat eylediği
ni mukim okluğu karye veya mahalle imam veya muhtarına 
tasdik ettirmelidir. 
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Mevsimi ziraatin idrakinden bir ay sonra ita olunan istida
nameler kabul olunmaz. 

Madde 6 — Reji memuru istidanamenin itası akibinde 
müsted'iye arazinin herbir parçası için (2) numaralı varakai mer-
butada gösterilen ( B ) işaratli numune veçhile koçanlı ciltten 
bir ruhsat tezkeresi kesip bilâ harç ita ve mezkûr koçana isti
danamede münderiç izahata kayid ve imlâ edecektir. 

Ruhsat tezkeresi yalnız ita olunduğu senenin mahsulü için 
muteberdir. Zürra bu tezkereyi reji memurları tarafından taleb 
vukubuldukça irae etmelidir. 

Madde 7 — Duhan garsı için ruhsat istihsal edipte istida
namesinde muharrer araziyi ziraat edemiyen zürra eğerçi zira
attan bütün bütün feragat etmiş olur ise idareye ihbarı keyfiyet 
eyliyecek ve amma diğer bir mahalde yine duhan gars eyliyecek 
olur ise o halde gars vakfından evvel (3) numaralı varakai mer-
butada gösterilen (T) işaretli numune veçhile yeni bir istidana
me itasile diğer arazide müsaade taleb eyliyecek ve reji idare
since taleb olunan müsaade dördüncü madde ahkâmınca ita 
olunacaktır. 

Madde 8 — İstidanamesinde muharrer araziye muttasıl 
mahallerden bilistifade mezraasını tevsi etmek istiyen zürra fi
danları dikmezden evvel (4) numaralı varakai merbutada gös
terilen (S) işaretli numune veçhile yeni bir istidaname itasile 
mezun olduğu miktarı mahalden ziyadesi için dahi müsaade ta
leb etmelidir. 

Madde 9 — Zürradan istihsal edeceği tezkere mucibince 
haiz olacağı hukuk ve vezaifi diğer bir şahsa fariğ olmak isti-
yenler (5) numaralı varakai merbutada gösterilen ( C ) işaretli 
numune veçhile bir istidaname ile reji memurundan talebi ruh
sat etmeğe mecburdur. V e işbu istidaname halefi hakkında 
beşinci madde mucibince lâzımgelen izahatı havi olmalıdır ve 
reji idaresi bu yoldaki istidaları kabul ile ruhsat itasına mec
burdur. Mefruğunleh olan kimse dahi reji idaresinin fariğ olan 
kimseye peşin olarak vermiş olduğu mebaliğin ifasını taahhüd 
eylediğini tahriren beyan etmelidir. 

Madde 10 — Reji idaresinin şartname mucibince bilâ faiz 
zürraa ikraz edeceği mebaliğ medyunun mahsulâtiie temin olun
muştur. Mahsulün ademi kifayeti halinde ahkâmı kayanin ve 
nizamata tatbikan medyunun emvali sairesinden istifa edilir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



699 

Madde 11 — Zürradan tütünleri kablettahrir kamilen zayi 
ve telef olan veyahut badezzer her ne sebebe mebni olur ise 
olsun tütün yetiştirmekten sarfı nazarla fidanları koparmış 
bulunanlar derhal keyfiyeti reji memuruna ihbar etmek lâzımdır. 
Reji memuru veya vekili mahallî idaresi tarafından tayin olu
nacak bir memur ile mahalline giderek keyfiyeti bittetkik 
vukuu hali mübeyyin bir zabıt varakası tanzim etmelidir. İşbu 
zabıt varakası iki nüsha olarak bittanzim bir nüshası mahallî 
meclisine ita ve diğeri reji memurunun nezdinde hıfzolunmalıdır. 

Madde 12 — Reji memurları fidanlar kemalini bulur bulmaz 
tahrir fırkalarını tertibe iptidar eder. İşbu fırkaların adedi kendi 
dairei idaresinin vüsati ve mezariin adedi ile mütenasib olma
lıdır. Zürra dahi tahrir mevsimi gelir gelmez keyfiyeti reji 
memuruna ihtar etmelidir. İşbu ihtardan nihayet sekiz gün 
sonra fırkai tahririye işe mübaşeret eylemelidir. İşbu tütün 
mahsulünün tahriri mevsimini canibi hükümete tahriren ihtar 
ile fırkaların tertibinin reji memurları tarafından taleb edilmesi 
ve bu fırkaların nihayet bir hafta içinde tertib ve tayinile işe 
başlattırılması lâzımdır. Bunun teahhurundan veyahut fırkaların 
lüzumundan dun tayin olunmasından naşi vakit geçirilipte zür-
raın mahsulü fidanda kuruyup bir gûna zarar terettüp eder ise 
mes'uliyeti bu teahhurata sebeb olan reji veya hükümet memur
larına aid olacaktır. 

Tahrir fırkaları bir veya iki reji memurundan ve biri reji 
tarafından mensub ve diğeri dahi zürraın ileri gelenlerinden 
olmak üzere vilâyet ve liva ve kaza merkezlerinde meclisi idare 
tarafından ve kariyeler ile nahiyelerde dahi ihtiyar meclisleri 
canibinden müntehab iki muhamminden ibaret olacaktır. 

Madde 13 — Tahrir fırkalarından her biri tayin olunan 
günde mahsulleri başında hazır bulunmak üzere zürraı davet 
ettikten sonra evvelce kararlaştırılan sıra tertibile heyetçe 
tütün mezru olan arazi üzerine gidilerek orada mezru tütünlerin 
miktarını tahmine iptidar etmelidir. 

Badehu fırkai tahririye mezreanın semt ve mevkiile vüsatini 
ye zürraın isim ve şöhretini ve miktar; muhammeni mübeyyin 
(6) numaralı varakai merbutada gösterilen (h) işaretli numune 
veçhile koçanlı ciltten bir sergi pusulası kat ve zürraa ita 
edecekt i r . 
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Sergi ile koçan zürra ile tahrir fırkasının bilcümle azast 
tarafından imza veya temhir edilecek ve koçan reji memurunun 
yedi hıfzında kalacaktır. 

Madde 14 — Tahrir fırkalarının her biri sergilerde münderiç 
izahatı ve rakamları (7) numaralı varakai merbutada gösterilen (H)> 
işaretli numune veçhile iki nüsha olarak tanzim olunacak icmal 
defterlerinde cem ve telfik eder ve bu defterlerin ziri azanın 
her biri tarafından imza veya temhir edilir. Bu defterlerin bir 
nüshası reji memuruna ve diğer nüshası dahi ikinci muhammini 
intihab ve tayin eden idare veya ihtiyar meclisine ita kılınır. 

Madde 15 — Tahrir fırkasınca icra edilecek muayenenin 
teahhuru halinde tarla sahibi idrak eden yaprakları koparıp ame
liyatı istihzariyesine mübaşeret edebilir. Ancak tahrir fırkasının 
vürudunda yaprakların lieclittahrir irae edilmesi lâzımdır. 

Madde 16 — Birinci tahrir hitam bulduktan sonra kaidei 
atiyeye tevfikan ikinci tahrire mübaşeret olunur: Şöyle ki mah
sul toplandıktan sonra tütünler henüz hazırlanmakta olduğu 
yani kurutulmak üzere bağlanıp dizi edilmiş veyahut sırığa as ı l 
mış bulunduğu halde bunların "dip , "büyük ana» "orta a n a , 
"küçük a n a . ve " u ç . tabir olunur beş nevinin veyahut "d ip . 
"büyük a n a , ve "küçük a n a , tesmiye olunan üç nevinin her 
birerlerinden adeti mahalliye üzere bir sırık intihab olunup mislî 
olan diğer sırıkların mecmuan tahmin ve takdiri veznine numu
ne ittihaz edilir. 

Bir mahsulün tahmini miktarında veyahut vezin ve aya r 
olunacak sıngın intihabında muhamminler beyninde ihtilâf vuku 
bulacak olur ise iki muhammin tarafından diğer bir muhammin 
intihab olunarak anın kararı kabul kılınacaktır. Reji idaresi ten-
sib ettiği halde yapraklar kuruduktan ve papuş haline konulup 
bohçalara vaz edildikten sonra icra etmek üzere ikinci tahriri 
tehir edebilir. Fakat bu halde tütünlerin miktarı mecmuu vezin 
edilmek iktiza eder. 

Madde 17 — İkinci tahrirde sabit olan miktar ile birinci 
tahrirde vezin edim»iş olan miktar beyninde fark bulunur ise 
farkm sebebleri tahkik olunduktan sonra sergi ite koçanlarında 
ve icmal defterlerinde olan kayıdları fazlanm zammı v e noksa
nın tenzili suretile tashih olunur. B u suretle bir karfyede tashih 
edilmiş olan sergiler kaç kıt'adan ibaret ve kimin namına m u -
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harrer ise cümlesini natık olmak üzere matbu varaka üzerine 
bir hulâsa defteri yaptırılıp ihtiyar meclisine tasdik ettirilir ve 
ihtiyar meclisi hulâsa ve sergiler mündericatı aleyhinde itiraz 
edebilir. Bu hulâsalar iki nüsha olarak tanzim edilip bir nüshası 
kazada ise kaymakamlığa ve merkezi liva veya vilâyet olan 
yerlerde ise mutasarrıflığa veya makamı vilâyete ita olunur. 

Madde 18 — Tahriri icra olunan tütün harik ve tuğyanı 
miyah ve afatı saire gibi esbabı mücbireden naşi külliyen veya 
kısmen zayi oldukta derhal reji memuruna ihbarı keyfiyet olun
malıdır. Reji memuru veya vekili meclisi idareden veyahut ih
tiyar meclisi tarafından mahsusan tayin olunmuş azadan bir 
zat ile birlikte mahalline giderek icra edecekleri tahkikatı havi 
bir zabıt varakası tanzim ve reji memuru ile birlikte azadan olan 
zat tarafından imza veya tahtim edilmelidir. İşbu zabıt varakası iki 
nüsha olarak yazılıp birisi zürraa ita olunur ve diğeri reji me
murunun nezdinde hıfzedilir. Eğer yalnız tütünler yahut tütün 
fidanları hasarzede olmuş ise zürra bunları hıfzedip veya heye-
tile yerlerinde bırakıp anifen beyan kılınan zabıt varakasının 
tanzimini müteakiben memurunun muvacehesinde imha etmelidir. 

Madde 19 — Reji memurları istedikleri zaman memuriyet 
varakasını ibraz ederek gerek ziraata tahsis kılınan arazide 
ve gerek tütünlerin tertibi gibi mutad olan muamelâtı icraya 
mahsus mahallerde iktiza eden tahkikatı icra edebilirler. 

Ancak zürraın sakin olduğu mahallere duhul iktiza ettikte 
altmış beşinci maddede muharrer kavaidi umumiyeye tevfikı 
hareket etmek lâzımdır. 

Madde 2 0 —- Her sene mahallî idare meclisi ile reji me
murları mevkiin icabına göre tütünlerin reji ambarlarına nakli 
için münasib bir müddet tayin eyliyecekterdir. V e olvakte ka
dar tütünlerini reji ambarlarına teslim etmek için hükümet tara
fından zürraa tefhimat ve tenbihatı lâzıma icra edilecektir. 

Şu kadarki tayin olunacak müddet nihayet senei atiye 
ağustosu iptidasını tecavüz etmiyecektir. 

Tütünün mahalli mahsusuna vürudu anında ambar müdürü 
zürradan (8) numaralı varakai merbutada gösterilen (D) işaretli 
numune veçhile bir ambar defteri alıp mukabilinde koçanlı bir 
defterden (9) numaralı varakai merbutada gösterilen (Z) işaretli 
numune veçhile ambar ilmühaberi kesip zürraa ita etmelidir. 
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Madde 21 — Dahili memalikte hasü olan tütün reji amba
rına naklolunmak derecesine geldikte zürra derhal reji memu
runa ve reji memuru bulunmıyan yerlerde en yakın mahalde 
olan reji memuruna tebliğ edilmek üzere nahiye veya ihtiyar 
meclisine ihbarı keyfiyet etmeğe mecburdur zürra tarafından veya 
nahiye veya ihtiyar meclisi canibinden kendisine ihbarı keyfi
yet edilen reji memuru duhanı zürra ile beraber ambara 
nakletmek üzere bir memur gönderir veyahut zürraa tütününü 
bizzat reji ambarına nakledebilmek için (10) numaralı varakai 
merbutada gösterilen (R) işaretli numune veçhile duhanın mik
tarı ile bohçalarının adedini müş'ir bir nakliye ruhsatnamesi 
ita eder. 

Reji memuru refakatile yahut istihsal etmiş oldukları ruh
satname mucibince duhan nakline mezun olan eşhastan maada
sının tütün nakletmeleri memnudur. 

Madde 22 — Reji idaresi tarafından şartname mucibince 
tesis olunan ambarlar duhanın hasıl olduğu mevakia on saatten 
ziyade mesafede bulunur ise reji idaresi bu makule tütünleri 
ambara kabul etmiş gibi ashabı mahsule ilmühaberini vermek 
ve kabzeylediği tütünleri derhal en yakın reji ambarına nak
letmek üzere on saatlik mesafede bir kabz memuru bulundur
mağa mecburdur. Zürra nihayet on saatten ziyade mesafede 
bulunan ambara mahsulünü nakletmeğe icbar olunamaz. 

Madde 2 3 — Reji idaresi ambarlarına vazoiunacak tütün
lerin hüsnü muhafazası için masarif ve mesuliyeti kendisine aid 
olmak üzere tekayyüdatı lâzımenin icrasına mecburdur. 
Mahsul sahihleri duhanın ecnası muhtelifesini teşkil için yap
rakların tefriki ve tertibi gibi mutad olan muamelâtı reji am
barlarında icra etmekte muhtardır. 

Madde 2 4 — Zürra tütünlerini ihracat için tüccara satabilir 
ve reji idaresinden istikraz etmiş oldukları akçeden veyahut 
işbu nizamname mucibince hükmolunan cezayi nakdiden ve 
mahsulün üşründen dolayı zimmetleri tediye olundukça reji 
idaresi bu veçhile tütün füruhtuna mâni olamaz. 

İntikal muamelesi fariğ olan kimse tarafından (11) numaralı 
varakai merbutada gösterilen (Z) işaretli numune veçhile tahri
ren verilecek bir kı t 'a beyanname ile işbu ferağı kabul eyle
diğini müş'ir müşteri tarafından (12) numaralı varakai merbutada 
gösterilen (S ) işaretli numune veçhile tahriren ita kılınacak be
yanname Üzerine icra olunur. 
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Şu halde tütünü ihraç edecek olan kimse tütünün zürra 
tarafından ambara teslim olunmuş olduğu tarihten itibaren 
altı ay nihayetinden sonra bermucîbi şartname ambar kirasını 
ita etmeğe mecbur olur. 

Madde 25 — Zürra tütünlerini reji ambarına iki sene 
müddetle hıfzolunmak üzere tevdi edebilirler. Tevdi olunan 
tütünler tarihi itasından itibaren altı mah meccanen hıfzedilir. 

Andan sonra beher altı ayda bir kere mudilerden (13) 
numaralı varakai merbutada muharrer (Ş) işaretli tarife veçhile 
ambar ücreti ahzolunur. Bu ücret ambar müdürüne ifa olunur. 
Ambar müdürü ücreti veren kimseye (14) numaralı varakai 
merbutada gösterilen ( s a ) işaretli numune veçhile koçanlı bir 
cildden katolunmuş bir ibraname ita eder. Ambar ücreti mev
du duhan ile temin olunmuştur. 

Madde 26 — Tütünlerin reji ambarına vaz ve tevdii gü
nünden itibaren iki sene mürurunda mahsul ashabına eğer 
zürra ise ihtiyar meclisi ve eğer tacir ise doğrudan doğruya 
reji idaresi tarafından ihtarı keyfiyet olunur. V e on beş gün 
mehil verilip keyfiyet ilân dahi edilir. Bu müddetin inkızasında 
idarei mezkûre işbu mahsulü reji ambarının bulunduğu mahallin 
idare meclisi tarafından tayin olunmuş bir memur hazır olduğu 
halde ihracat için bilmüzayede en ziyade fiat verenlere füruht 
eder ve esmanı hasılasından ambar resimlerini ahzeyledikten 
sonra kusurunu ashabı mahsule teslim eyler. 

Eğer müşteri bulunmaz veyahut müzayedede verilen fiata 
sahibi razı olmaz ise biri reji idaresi tarafından ve diğeri tütü
nün sahibi ve kendisi gaip ise mahallî hükümeti canibinden 
müntehab iki muhammin marifetile müttefikan ve muhamminler 
ittifak edemedikleri halde tarafeynden bir üçüncü muhammin 
tayin ile takdir olunacak fiat ile reji idaresi o tütünü iştira 
etmeğe ve ambar ücretini bittenzil kusur esmanını sahibine 
tediyeye mecburdur. 

Şurası mukarrerdîrki mezkûr muhamminler tarafından ihra
cat için tütün satılan mahallerde bu tütünlerin misline tüccar 
tarafından verilen fiatlar ve ihracat için tütün satılmıyan ma
hallerde rejinin teessüsünden evvelki senelerde mahsulün kesret 
ve nedretine ve nefasetine göre beynelahali cari olan fiat 
nazarı itinaya alınacaktır. 
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Duhan ashabı tarafından altı ayda bir kere verilecek am
bar kirası kaide ten reji idaresine tediye olunmadığı halde hak
larında idarei mezkûrece işbu bendde beyan olunan yolda 
muamele edilir. 

Madde 27 — Mudi ambardan tütün çıkardıkça ihraç et
tiği tütünlerin miktarını mübeyyin ambar müdürüne (15) numa
ralı varaka i merbutada gösterilen ( D a ) işaretli numune veçhile 
makbuz senedi ita eder ve ihracatı mezkûre anbar ilmühaberinin 
zahrine işaret olunur ve derununda muharrer tütünler kamilen 
ihraç olundukta mezkûr ilmühaber reji memuruna iade olunur, 
Maddei sabıka ahkâmına tevfikan reji tarafından ashabının gı
yabında hükümet marifetile satılan duhan hakkında tanzim olu
nacak zabıt varakaları makbuz ilmühaberi makamına kaim olur. 

Madde 2 8 — Zürra memaliki osmaniyede sarf olunacak 
duhan mahsulünü yalnız reji idaresine satar. Bankasına satmak
tan memnudur 

Fakat ihracata mahsus olan tütünlerini istedikleri gibi sa
tabilirler. 

Reji idaresi kendisine lüzumu olacak duhanın mubayaa ha-
ünı ashabı mahsul ile uzlaşarak tayin edecektir. 

Şirket ile zürra beyninde şayet fiatça uyuşulamadığı ve 
yirmi altıncı maddede tayin olunan müddet zarfında zürra ih
racat için müşteri bulamadığı halde maddei mezkûrede gösteri
len muamele icra edilir, iki sene müddetin esnayi cereyanında 
bile yirmi altıncı maddede beyan olunduğu veçhile muham
minler vasıtasile duhanlarının takdiri kıymetini taleb eylemeğe 
zürram salâhiyeti vardır ve bu halde tütünlerini muhamminlerin 
takdir eylediği fiat üzere reji idaresine satmağa ve reji idaresi 
dahi mezkûr tütünleri o fiat ile iştira eylemeğe mecburdur. 

Madde 2 9 — Tütün mahsulü için zûrraa verilmiş olan ser
gilerin kâffesinin mahsulün reji ambarlarına teslimi için hükü
met memuru ile reji memurları tarafından bilittifak tayin olu
nacağı yirminci maddede gösterilen müddetin inkızasından bir 
mah zarfında reji memuruna iadesi lâzımdır. 

Reji memuru kendisine verilecek sergileri koçanları ile 
mukabele ve derununda muharrer tütünlerin yekûnunu, ambar 
ilmühaberinde muharrer yekûn ile tatbik eylemelidir. 
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tşbu muayenede fireler (16) numaralı varakai merbutada 
muharrer ( t ı ) işaretli cetvelde her nevi tütün için başka başka 
tayin olunan miktarlara kadar kabul olunur. Bundan ziyade
sine zürraın zimmetine geçmiş nazarile bakılır. 

Madde 30 — Reji memuru olmıyan mahallerde işbu nizam
namenin 5, 7, 8, 9, 11 , 12, 18 ve 21 inci maddelerinde mün-
deriç olan iş'aratı zürra ihtiyar meclisine tebliğ edecek ve ih
tiyar meclisi dahi en yakınında bulunan reji memuruna iş 'ar 
eyliyecektir . 

İKİNCİ F A S I L 

{ Tütüncülerin rejiye karşı olan hukuk ve vezaifi) 

Madde 31 — Memaliki osmaniyede hasıl olan tütünler reji 
idaresinden ruhsatname istihsal olunan dükkânlarda füruht olunur. 

Reji idaresi tarafından tayin olunacak mahallerde küşad 
olunacak tütüncü dükkânlarının dış kapılarının üstüne (Mema
liki osmaniye duhanları müşterekülmenfaa reji tütünü) ibaresini 
havi birer levha talik olunur. 

V e dükkânın derununda görülecek bir mahalle dahi sarfi
yat için satılan tütünlerin tarifesi asılır. 

Reji tensib ettiği halde gezgincilere bir dairei mahdude 
dahilindeki kariye ve panayırlarda tütün koltukçuluğu etmek 
için ruhsat verebilir. 

V e tütüncülere terk edilecek ikramiyenin miktarı mahallerine 
göre reji idaresi tarafından tayin edilir. 

Madde 32 — Dükkâncı ve gezginci tütüncüler reji idare
sinden ruhsatname almağa mecburdurlar. 

tşbu ruhsatname (17) numaralı varakai merbutada münde-
riç (zı) işaretli numuneye muvafık olmak üzere satıcıların (18) 
numaralı varakai merbutada muharrer (ayın) işaretli numune 
veçhile verecekleri istidaname üzerine reji idaresinin kabul et
tiği tütüncülere ita olunur ve hidematı mülkiye veya askeriyede 
istihdam olunmuş olan mütekaidinden bu yolda istida verenler 
sair müstedilere tercih edilir. 

Madde 33 — Dersaadet ve Edirne ve Selanik ve İzmir ye 
Ş a m ve Berut ve Bağdad ve Halep ve Bursa ve Trabzon ve 

T. 1 C. 5 F. 45 
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Erzurum şehirlerinde kâin dükkânlarda duhan füruht edenlerden 
senevî bir buçuk ve bu vilâyetlerden başka olan vilâyet mer-
kezlerile aielûmum liva merkezlerinde kâin dükkânlarda duhan 
füruht edenlerden senevî bir ve merkezi kaza olan kasabalar 
ile kariyelerde kâin dükkânlarda duhan füruht edenlerden senevî 
yarım aded yüzlük osmanlı altını ruhsatname resmi alınır. Fakat 
ikiyüz haneyi tecavüz etmiyen mahallerde tütün satanlardan ruh
satname resmi olarak yalnız senevî yirmi kuruş alınır. 

Bu veçhile sunufa taksim olunan dükkânlar reji idaresi 
tarafından vukubulacak taleb üzerine her beş senede bir kere 
nazarı teftiş ve tetkikten geçirilerek hükümeti seniyenin tasvib 
ve tasdikile tadilâtı lâzıme icra kılmabilir. 

Gezginci tütüncülerden bilâ istisna senevî bir buçuk aded 
yüzlük osmanlı altını ruhsatname resmi alınır. 

Madde 34 — Tütüncülerin ruhsatnameleri evvelâ şehri şubat 
içinde gelecek senei maliyeye mahsus olmak yani rumi şehri 
martın biri ile o senenin şehri şubatının yirmi sekizi arasında 
bulunan zamana aid olmak üzere maddei sabıkada muharrer 
resimler tamamen istifa olunarak saniyen her senei maliyenin 
ilk altı ayı zarfında senei mezkûrenin inkızasına yani şubatının 
nihayetine kadar rüsumu mezkûre kezalik tamamen istifa olu
narak salisen senei maliyenin ikinci altı mahının esnayı ce reya
nında senei mezkûrenin inkızasına kadar mürur edecek zaman 
için rüsumu mezkûrenin nısfı istifa olunarak ita kılınır. 

Dükkâncı ve gezginci tütüncülerin tütünlerle beraber tütün
lerin hüsnü muhafaza ve nefasetini ihlâl etmiyecek emtia sat
maları mücazdır ve bu halde dahi ruhsatname resmini bilâ 
noksan ita etmeleri lâzımdır. 

Madde 35 — Tütüncü ruhsatnamesi şahsa mahsus olup-
ahara ferağ olunamaz. 

Dükkâncılara verilecek ruhsatnameler yalnız o mevkide v e 
gezgincilere ita olunacak ruhsatname beyan kılınacak mahaller
de muteberdir. 

Şu kadarki dükkâncı tütüncüler sene içinde dükkânını t eb 
dil etmek isterler ise (19) numaralı varakai merbutada gösteri
len (g) işaretli numune veçhile bir istidaname ita ederek reji 
idaresinden müsaade istemelidir. 
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Reji idaresince bu yolda vukubulacak istidalar üzerine se
nesi içinde yalnız bir defadan ziyade verilmemek ve dükkân
ların taksimatı hakkında müttehaz olan usul ve tertibat ile 
kabili tevfik olmak şartile ruhsat verilir ve keyfiyet ruhsatna
meye tahrir edilir 

Madde 36 — Tütüncülerin reji idaresi tarafından satılığa 
çıkarılmış olan tütünlerin her nevi ve cinsinden lüzumu mikta
rının dükkânlarında bulundurmaları lâzımdır. 

Tütüncüler dükkânlarının bulunduğu daire dahilindeki dep-
boydan peşin akçe ile tütün mubayaa edebilirler. 

Tütünlerin depboydan dükkâna nakli masarifi ile dükkân ma
hallinin tesis ve muhafazası masarifi tütüncüye aittir. Tütüncüler 
tütünleri ve kutuları ve paketleri ve kâğıtları ve etiketleri yani 
yaftaları ve dükkân mahallini temiz tutup muhilli nezafet olan 
şeylerden ve tütünleri ihlâl edecek surette yübuset veya rutubetli 
mahalde bulundurmaktan içtinab etmelidirler. V e bir tütüncü 
dükkânının diğer bir tütüncü dükkânından emaneten veya akçe 
ile tütün alıp satması memnudur. 

Madde 37 — Dükkâncı ve gezginci tütüncüler tütün sata
rak edecekleri kisb ve kârdan dolayı temettü vergisinden mu
aftırlar. Fakat tütün ile beraber eşyayi saire satanlardan sair 
eşya üzerinden edecekleri ticaret nisbetinde temettü vergisi alı
nacaktır. 

Madde 38 — Tütüncülüğü terk etmek istiyen tütüncüler on 
beş gün evvel reji memuruna tahriren ifadei hal etmeğe mec
burdur. 

Bilâ sebebi meşru mütemadiyen bir ay kapalı kalan dük
kânların tekrar açılmasını reji idaresi men eder. 

Madde 39 — Memaliki ecnebiyeden gelen sigara ve enfi
yeyi ve ağız tütününü satanlar (20) numaralı varakai merbutada 
muharrer (f) işaretli numune veçhile bir kı t 'a istidaname ile 
reji idaresinden istihsali ruhsat etmelidirler. 

Reji idaresi kendisine bu yolda vuku bulacak müracaat 
üzerine tütüncülerin ruhsatnamelerine dair 3 4 üncü maddede 
muharrer zamanlarda ve o şartlar tahtında olarak otuz üçüncü 
maddede münderiç rüsumu ruhsatiyeye müsavi resim alarak 
(21) numaralı varakai merbutada muharrer (K) işaretli numune 
veçhile bir ruhsatname ita eder. Reji tütününü satmak için 
ruhsatname ahzolunmuş olan dükkânlarda balâda muharrer ec -
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nebi sigara ve enfiyesi ve ağız tütünü satmağa reji tarafından 
ba ruhsatname mezun olan tütüncüler işbu ecnebi sigara ve 
enfiye ve ağız tütünleri için başkaca resmi ruhsatiye vermezler. 

Madde 40 — Reji idaresi canibinden istihsali ruhsat eden 
tütüncüler ile ecnebi sigara ve enfiyesi ve ağız tütünü satanla
rın birer defter tutup gerek yerli ve gerek ecnebi duhanı ola
rak yevmiye dükkânlarına ithal ve ihraç olunan duhanm mik
tar ve kemmiyetini işbu defterlere yazmaları lâzımgeleceği gibi 
reji memurları gelib talep ettikçe mezkûr defterlerin tetkikile 
dükkânlarında bulunan duhanm teftişine asla mümanaat ede-
miyeceklerdir. 

Dükkân ve mağazalarda eşyayı saire bulunması muayeneye 
mâni olamaz. Reji memurları gezginciler hakkında dahi tetki
katı teftişiye icra edebilirler. 

Madde 41 — Tebaai ecnebiyeden olan tütüncüler ile e c 
nebi sigara ve enfiyesi ve ağız tütünü satanlar tarafından reji 
idaresince olunacak muayene ve taharriyata muhalefet olundu
ğu halde reji memuru muayene ve taharriyatta hazır bulunmak 
üzere muhalefet eden kimsenin mensub olduğu devlet konso-
lâtosundan ba tezkere b i r memur taleb eder. Tezkerenin yevm 
ve saati vusulünü mübeyyin olarak konsolâtodan mümza bir 
ilmühaber ita edilmek lâzımdır. Konsola t o memuru bu tarihten 
2 4 saat zarfında mahalli muayeneye gelmiyecek olur ise mu
maileyhin teahhuruna sebep her ne olur ise olsun artık vuruduna 
intizar olunmıyarak hitamı müddette reji memurları Hükümeti 
mahalliye memurlarının inzimamı muavenetile teftiş ve taharri
yata mübaşeret ederler. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S İ L 

Ahkâmı cezaiye 

Madde 42 — Evvelâ şartnamenin on birinci maddesi hük
münce memaliki osmaniyede ftasıl olarak Şarkî Rumeli ile C e -
belilübnan ve Ciritten başka mukaddema bandırol usulü cereyan 
etmiş olan memaliki şahanede sarfiyatı dahiliyeye mahsus olan 
tütünleri reji idaresinden ruhsat almaksızın mubayaa ve imal 
v e füruht edenlerin tütünleri zaptolunur. V e cezayi nakdî o l a 
r ak beher cedid kıyesinden kırk kuruş alınır. 
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Saniyen tütün üzerinden resim alınan mahallerde reji ida
resini işbu resimden mahrum etmeği tasmim ile icraatına teşeb
büs eyliyenlerden iki kat cezayi nakdî alınır. 

Salisen ruhsatsız veya ruhsatnamede gösterilen arazinin 
gayri yerde ekilen tütünlerin tamamı ve ruhsatnamede gösterilen 
satıhtan ziyade satıhta zerolunan tütünlerin fazlası zabt veya 
kal ile iktifa olunur. 

Rabian tahrir fırkalarının muayenesinden tütünlerinin mec
muunu veyahut bir miktarını ketim eyliyenlerin tütünleri zabt 
olunur ve cezayi nakdî olarak beher cedid kıyesinden kırk 
kuruş alınır. 

Hamisen bir reji memuru refakat etmeksizin veyahut nak
liye ruhsatnamesini hamil olmaksızın gerek berren gerek bahren 
yaprak ve kıyılmış tütün nakil eyliyenlerin tütünlerinin tamamı 
ve ruhsatnamede gösterilen miktardan ziyade tütün nakil eyli
yenlerin tütünlerinin fazlası zabt olunur ve cezayi nakdî olarak 
beher cedid kıyelerinden kırkar kuruş alınır. 

Sadisen rejinin alâmati farikasını havi zarflar içinde olmı-
yarak tütün satanların tütünleri zabtolunur ve cezayi nakdî 
olarak beher cedid kıyesinden kırk kuruş alınır. 

Sabian ruhsatı mahsusayı haiz olmadığı halde asker tütünü 
alarak asker olmıyanlara satıp kâr etmeği sanat ittihaz edenlerin 
tütünleri zabtolunur. V e cezayi nakdî olarak beher cedid kıye
sinden kırk kuruş alınır. 

Saminen her sene senei sabıka mahsulâtından olarak ağus
tos duhulünde yedi ihtiyarda olmıyan bir sebebi mücbire 
mebni olmaksızın tütünlerini reji ambarlarına teslim etmemiş 
olanların tütünleri zürraın yedinde ziraat sergisi bulunsa bile 
kaçak itibar edilip yalnız zabt ve müsadere ile iktifa olunur ve 
sebebi mücbir tahakkukunda derhal reji ambarlarına nakil 
ettirilir. 

Tasian mahsulât toplanıp ikinci tahrir icrasından sonra 
tarlalarda kalacak köklerin tohumluk için lâzımgelen miktarın
dan maadasını söküp atmağa zürra her halde mecburdur. 

Bu mecburiyeti ifa etmiyen zürraa tarlalarındaki kökler 
hükümet marifetile kalettirilmekle beraber kendileri yirmi dört 
saatten beş güne kadar hapis dahi olunur. 

Aşiren yirmi dokuzuncu maddede beyan olunan jyok lamada 
zürra yedinde bulunan sergilerin havi olduğu tütünlerden ya 
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kamilen veya kısmen reji ambarına teslim olunmıyarak mevcut 
bulunan tütünler müsadere olunur ve sergilerde muharrer tü
tünler ile ambara teslim olunmuş veyahut rejinin ruhsatile tüc
cara satılmış veyahut müsadere kılınmış olan tütünlerin ber 
kaide çıkarılacak firelerinden başka zuhur eden noksanlarına 
kaçak nazarile bakılıp beher cedid kıyesinden kırkar kuruş 
cezayinakdî alınır. 

Hadi aşer zürraın tütünlerinden birinci tahrire nazaran 
ikinci tahrirde noksan zuhur edipte bu noksanın kaçakçılık
tan inbias eylediği reji idaresi tarafından ikamei dava olunarak 
isbat olunursa beher cedid kıyesinden cezayi nakdî olarak kırk 
kuruş alınır. 

İsneyni aşer balâda tadad olunan cezalar bandırol usulü 
cari olan mahallerin adi tütünlerine mahsus olup tskeçe Kaza
sının Y a k a ve karşı yaka tütünlerinin beher kiloları için ikişer 
kat cezayinakdî olarak seksener kuruş alınır. 

Madde 43 — Kaçak tütünler ile tütün kıymağa mahsus 
olan alât ve edevat her kimin yedinde bulunur ise bulunsun 
reji idaresi tarafından zabtolunur. Kaçırıldığı ve tahrir fırkala
rından ketim edildiği tebeyyün eden tütünler mevcud değil ise 
kaçakçıdan tütünlerin beher cedid kıyesi için kırk kuruş alınır. 

Madde 44 — Kaçakçıl ık cürmünün tekerrürü halinde balâ
da tadad olunan cezayi nakdiler iki kat olarak hüküm ve tahsil 
edilir. 

Eğe r kaçakçılık cürmü cebir ve şiddet veyahut sahte evrak 
istimalile icra edilmiş ise cezayi nakdiler kezalik iki kat alın
dıktan başka mücazatı kanuniyesi dahi icra edilir. 

Madde 4 5 — Zürraa mucibi suhulet olmak üzere ihracat 
için tüccara füruht eyliyecekleri tütünlerin pazarlığını sureti 
teslimini kendi hane ve meskenlerinde icra etmek üzere kat 
eylemek caiz olur isede olhalde evvelemirde tütünlerin nakli 
için ruhsat almak lâzımdır. Bilâ ruhsat nakledenlerden bu ma
kule tütünlerin musaderesile beraber her kıyesi için cezayi 
nakdf olarak kırk kuruş alınır. Tekerrür vukuunda mezkûr ce 
zayi nakdî iki misli alınacaktır. 

Madde 46 — Reji idaresinden ruhsatı mahsusa istihsal 
etmeksizin ticaret kasdile tütün kıymağa mahsus havan ve 
bıçak ile tütün kıymağa ve sigara ve sigaret ve ağız tütünü 

TBMM KÜTÜPHANESİ



711 

v e enfiye yapmağa mahsus sair her nevi alât ve edevat imal 
edenler ile bunları alıp satanlardan beş aded yüzlük osmanlı 
altınından elli altına kadar cezayi nakdî alınır. 

Madde 47 — Nezdinde ticaret kasdile tütün kıymağa mah
sus havan ve bıçak ve sair her nevi alât ve makine bulunan 
kimseden tütün bey' i için idareden ruhsatname istihsal etmiş 
olsa bile yine beş yüzlük osmanlı altınından elli altına kadar 
cezayi nakdî alınır ve alât ile makineler ve eğer mevcud ise 
tütünlerJâzımgelen cezayi nakdisi kamilen başkaca tahsil edilmek 
üzere reji menfaatine olarak ahiz ve zabtedilir. 

Madde 48 — Tütün kıyar iken tutulan eşhastan beş aded 
yüzlük'osmanlı altınından elli altına kadar cezayi nakdî alınır ve 
tütünleri zabtedilir. 

Madde 49 — İkametgâhında veyahut tahtı idarelerinde 
bulunan mahallerde sahte reji bandrol ve markalarını hıfzeden
ler ceza kanununun yüz ellinci maddesi [1] ahkâmına tevfikan 
hapsolunur ve maddei mezkûrede hapistan başka olarak taz
mini icabedeceği beyan kılınan razar ve ziyana bedel beş aded 
yüzlük osmanlı altınından elli altına kadar cezayi nakdî alınır. 

Madde 50 — Ruhsatnamesiz reji tütünlerini yahut memaliki 
ecnebiyeden getirilip furuhtu mücaz olan sigar ve enfiye ve 
ağız 'Jütünü ve tömbekileri satan veyahut koltukçuluk edenler
den hilafı nizam hareketleri sabit oldukta ahzı lâzımgelen resmi 
ruhsatiyenin iki ve tekerrürü halinde üç misli miktar cezayi 
nakdî^alınır. 

Madde 51 — İfayı san'atte hilekârlık eden ve hususile 
bandrol üzerinde gösterilen bahadan ziyade baha ile tütün sa
tanlardan beş aded yüzlük osmanlı altınından elli yüzlük altına 
kadar cezayinakdî alınır. 

[1} Madde 150 - Her nevi emtia ve eşya üzerine devleti aliye namına 
olarak basılmağa mahsus olan ve gerek bir memuriyete ve gerek devletin ruh-
satile olan bir şirkete veyahut bir ticaret evine mahsus bulunan her nevi mü
hür ve damga ve nişanları taklid veyahut o makule sahte damga ve nisanları 
istimal eyliyen kimse üç sene hapaiie mücazat olunur. Ve bu sahtekârlığından 
dolayı vaki olan zarar kendisine tazmin ettirilir. Ve her kim bu misillû mühür 
ve damga ve nişanların asıllarını bertakrib ele geçiripte gerek hükümet ve me
muriyetlerin ve gerek bir cemiyeti ticaretin ve bunların emsali heyet ve şirketi 
mmhsusamn menfaatine muzır olacak halde istimal eyler ise altı aydan bir se
neye kadar hapsile tedib kılınır. Ve bu suretle vaki olau zarar dahi ol kim-

_seye tazmin ettir lir. 
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Madde 52 — Reji memurlarına ifayı vezaifi memuriyet es 
nasında hakaret ve muhalefet edenler hakkında ceza kanunu
nun yüz on üçüncü ve yüz on dördüncü [1] maddeleri ahkâ
mına tevfikan muamele olunur. 

Madde 53 — Şartname ile duhan nizamnamesi ahkâmına 
muhalif olup işbu nizamnamede muharrer ahkâmı cezaiye ile 
kabili tatbik olmıyan harekâtı ika edenlerden yarım aded yüz
lük osmanlı altınından on aded yüzlük altına kadar cezayı 
nakdî alınır. 

Madde 54 — Kaçakçı hükmolunan cezayı nakdiyi ifa et
mediği halde altmış bir günden üç seneye kadar hapis olunur. 
Fakat altı ay mürur edipte cezayı nakdiyi ifaya muktedir ol
madığını isbat eder ise ceza kanunnamei hümayununun otuz 
dokuzuncu maddesi hükmünce muvakkaten sebili tahliye kılınır 
ve kesbi kudret ettiği gibi cezayı nakdî kendisinden tahsil 
edilir. 

Madde 55 — Tütün kaçırmak veyahut işbu nizam ahkâ
mınca ahiz ve zabtı ve cezayı nakdî alınması lâzımgelen alât 
ve edevatı imal ve hıfzetmek üzere kaçakçılar tarafından istih
dam olunan memur ve müvezzi ve hizmetkârların ve kayıkçı 
ve arabacıların efalinden anları istihdam eden kaçakçılar 
mes'ul olur. 

V e kaçak tütünün bulunduğu mahallerin mutasarrıfları veya 
müstecirleri tütünün kaçak olduğunu bilirler ise ahzolunacak 
cezayı nakdiden dolayı ikinci derecede mes'ulü bilmal addolu
narak faili aslî cezayı nakdiyi temamen tediye edemediği veya 
adimüliktidar olduğu halde üst tarafı veya tamamı andan alınır. 

[1] Madde 113 — Asakiri nizamiyenin ve hükümet tarafından alelıtlak 
zabıtaya ve idareye memur bulunanların memuriyetlerini icrada veyahut icra 
ettikleri hükmü memuriyetten dolayı kadr ve namuslarına nakise verecek 
suretle haklarında muamelei hakarete ve italei lisana ve ıhafeye cüret edenler 
olur ise bir mecidiye altınından üç mecidiye altınına kadar cezayinakdî ahzolu
nur. Ve bu misillû hakaretler asakiri nizamiye zabıtanı ve zabtiye serkerdeleri 
haklarında vukubulur ise bîr hartadan bir aya kadar hapsolunur. Ve eger bu 
misillû hakaret ve ihafenin İcrasında teşhiri silâh eden olur ise her halde altı 
aydan iki seneye kadar hapsolunur. 

Madde 114 — Memurinden bîrini veya asakiri nizamiye ve zaptiyeden bir 
neferi memuriyetierinî icrada iken veyahut icra ettikleri hükmü memuriyetten 
dolayı darba «üret eden olur ise velev bilâ silâh olarak *seri cerh zuhur 
etmese bile altı aydan iki seneye kadar hapsolunur. 
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Madde 56 — Kaçakçılık edenler yahut mugayiri nizam ha
rekâtta bulunanlar hakkında nizamen tayin ve icra kılınacak 
mücazat bunların failleri ele geçirilemediği halde faili müşterek
leri ve tütünlerin yahut hilafı nizam eşyanın ashabı veya bile
rek nakilleri hakkında icra kılınır. 

Madde 57 — Reji idaresine mensub olmıyan eşhas kaçak 
tütün veyahut eşyanın müsaderesini müstelzim e f ali gerek doğ
rudan doğruya reji idaresine ve gerek hükümeti mahalliyeye ihbar 
eder veyahut hilekârları tevkif veya tevkiflerine yardım eyler 
ise kendisine ahz ve zaptolunan eşya kıymetinin sülüsüne mü
savi ikramiye verilir. İşbu ikramiyenin miktarı eşyayı mazbuta-
ya reji tarafından takdir olunacak kıymete göre tayin kılınır. 
İhbar veyahut tevkif hususu eşhası müteaddide tarafından vu-
kubulduğu halde ikramiye adedi rüusa göre seviyen taksim 
edilir. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Muhakematın suveri icraiyesi 

Madde 58 — Reji idaresi kaçakçılık veyahut mugayiri ni
zam hareket ile maznun bulunan eşhastan işbu nizamnamenin 
üçüncü faslı mucibince alınması lâzımgelen cezayi nakdileri fiil 
ve hareketin derecesile tenasübe riayeten nısfına kadar tenzil 
edebilir. 

Madde 59 — Kaçak yahut mugayiri nizam hareketinden do
layı zabıt vuku bulupta cezayı nakdice maddei sabıka daire
sinde sulhan tesviyei maslahat olunamadığı halde reji idaresi 
tarafından tahriren vukubulacak istida üzerine maznunlar sureti 
müstacelede mahallî bidayet mahkemesine celb olunurlar. 

Bidayet mahkemesi dahi reji memuru hazır olduğu halde 
mevaddı saireye takdimen yine sureti müstacelede davayı rüyet 
eyler ve vereceği hükmün muvakkaten icrasını emir eder. B i 
dayet mahkemesi elli lira cezayı nakdiye kadar sureti ka f iyede 
ve andan ziyade cezayi nakdî için kabili istinaf olarak hüküm 
eder. 

Madde 6 0 — Gerek maznunların celb ve ihzarında ve da
vanın tetkikinde gerek hükmün ve evrakı sairenin tebliğinde 
ve icraya müteallik muamelâtta memurini adliye usulü muha-
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kemei hukukiyede münderiç ahkâma tevfikan sureti müstacele-
d e ifayı vazifeye mecburdurlar. Aksi takdirinde mes'ul olurlar. 

Madde 61 — Reji memurları tarafından akibi vukuatta mev
cud bulunan kimselere imza ettirilerek yapılan zabıt varakaları 
hilafı sabit oluncıya kadar mamulünbih ve muteber tutulur. 

Madde 62 — Bidayet Mahkemesi canibinden derecei ulâda 
verilen hükümlerin müddeti istinafı on beş gündür. Usulü mu
hakemei hukukiye iktizasınca bu müddet mesafeye göre tem
did olunur. 

Madde 63 — Maznunualeyh olan kimse nizamen lazımgelen 
cezayi nakdiyi ifa eyler ise zaptedilmiş olan nakliye alâtı ken
disine iade edilir. Tayin olunan cezayi nakdiyi tediye edemediği 
takdirde eşyayı mezkûre füruht olunur. Esmanı cezayi nakdi
nin miktarından ziyade olur ise fazlasından masarifi hıfziye ve 
ekliye dahi tenzil edildikten sonra üst tarafı sahibine ita kılınır. 

Madde 64 —- Cezayi nakdî itasını mucib harekâtta bulun
muş olan kimseler ol memlekette ikametgâhı daimî ashabından 
olduğunu ve cezayi nakdinin tediyesine muktedir bulunduğunu 
reisi mahkeme huzurunda isbat edemediği ve zabtolunan ede
vatın kıymeti işbu cezayi nakdî miktarını tesviyeye kâfi olma
dığı ve muteber bir kefil dahi irae edemediği surette reji mü
dürünün talebi üzerine hakkında elli dördüncü madde mucibin
c e muamele olunur. 

Madde 65 — Kaçak takibi için hane ve emakin taharrisi 
lâzımgeldikte alelûsul mutlaka hükümet marifetile icra kılına
caktır . 

Madde 66 — Duhan inhisarına ve müteferriatına dair ni-
zamatı mevcudenin işbu nizamname ahkâmına mugayir olan 
mevaddı fesholunmuştur. 

İrade tarihi: telhi rebiülevvel 1304, 15 kânunuevvel 1302 
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Numune A merbut numara 1 

(ziraat ruhsatnamesini taleb için verilecek istidaname sureti) 

Kazasında Kariyesinde kâin 
hudud ile muhat tarlanın tamamına veyahut bir kısmına yani 

dönümüne işbu senesinde tütün zer et
mek arzusunda olduğumdan şartnamenin on dördüncü maddesi 
mucibince bir kı t 'a ziraat ruhsatnamesinin reji idaresi tarafın
dan yedime itasını istida eder ve reji memurlarının icra ede
cekleri taharriyat ve muayenata asla muhalefet etmiyeceğimi 
taahhüd eylerim. fi sene ve fi sene 

Muhtarın mühürü Zürraın mührü yahut imzası 

Numune B merbut numara 2 

(Ziraat ruhsatnamesi sureti) 

Varak Ne: Memaliki mahrusa duhanları müşte- Cilt M« 
rekülmenfaa reji idaresi 

Memuriyeti yahut şube müdiriyeti 
Zürraın ismi 
Tâbiiyeti 
İkametgâhı Kariye Kaza 
Tarlanın vüs'ati Dönüm 
Tarlanın mevkii Kariye Kaza 
Tarlanın hududu 

İşbu ruhsatname şahsa mahsus olup âhara 
intikal etmez 130 senesi mahsulü 
hakkındadır. 
fi sene 130 tarihinde ita olunmuştur. 

Memurun veyahut şube" memurunun" imzası 

Reji memurlarının icra edecekleri taharriyat ve muayenata 
asla muhalefet etmiyeceğimi taahhüd ederim. 

Züzrraın mührü yahut imzası 
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Numune T merbut numara 3 

Zer olunacak tarlanın tebdili hakkında verilecek 
istidaname numunesi 

de kâin olup vüsatinde bulunan tar
layı zer etmek için fi tarihli numaralı bir kıt 'a 
ruhsatname istihsal etmiş olduğumdan kazasında 
karyesi dahilinde olup vüs'atinde bulunan diğer bir 
tarlada icrayi san 'a t etmekliğime müsaade edilmesini istida 
ederim. 

Reji memurlarının icra edecekleri muayenat ve taharriyata 
asla muhalefet etmiyeceğim hakkındaki taahhüdümü tekraren 
tecdid eylerim. 

Fi sene ve fi sene 

Muhtarın mührü Zürram mührü veya imzası 

Numune S merbut numra 4 

(Tevsii mezruat hakkında istidaname sureti) 

de kâin olup vüs'atında bulunan tar
layı zer etmek için fi tarihli ve numaralı 
bir kıt 'a ruhsatname istihsal etmiş oluğumdan mezkûr tarlaya 
muttasıl olup tahtı tasarruf veya isticarımda bulunan 
vüs'atindeki tarlayı dahi birlikte zer etmekliğime 
müsaade edilmesini istida ederim. 

Reji memurlarının icra edecekleri muayenat ve taharriyata 
asla muhalefet etmiyeceğim hakkındaki taahhüdümü tekrar tec
did ederim. 

fi sene ve fi sene 

Muhtarın mührü Zürram mührü yahut imzası 
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Numune C merbut numara 5 

Memuriyeti 
Her köyün tahrir defterlerinin icmal cetvelidir. 
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(Tebdili şahıs hakkında istidaname sureti) 

de kâin olup vüs'atinde bulunan 
tarlayı zeretmek için fi numaralı bir kıt 'a ruhsat
name istihsal etmiş olduğumdan mezkûr ruhsatnameyi haiz ol
duğum hukuk ve vezaifile beraber ye terk ve ferağ 
etmekliğime müsaade edilmesini istida ederim. 

Fariğin imza yahut mührü 
Balâda muharrer ferağı kabul ettiğimi beyan eder ve reji 

memurlarının icra edecekleri muayenat ve taharriyata asla 
muhalefet etmiyeceğimi ve reji tarafından fariğe peşin olarak 
verilmiş olan kuruşu dahi zimmetime kabul ettiğimi 
ve fariğ ile reji beyninde mukarrer olan şeraite tevfikan ve 
kezalik muayyen olan müddeti zarfında mezkûr akçeyi rejiye 
tediye ve ifa edeceğimi taahhüd eylerim. 

Muhtarın mühürü Mefruğu lehin imza yahut mührü 

Numune H merbut numara 7 
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Numune D merbut numara 8 

Memaliki Osmaniye Duhanlan 
Müşterekülmenfaa 

Reji 
İdaresi 

(Ambara teslim olunan denk veya balyaların ilmühaberidir.) 

Numara 
de tütün zürraı yahut taciri olup memaliki os-

maniyenin reji usulüne tâbi olan her cihetinde hasıl olacak 
tütünlerin reji ambarlanna vazolunması hakkındaki iradei seniye 
ahkâmına tevfikan iktiza eden nakliye tezkeresini reji idaresin
den istihsal ettikten sonra de kâin reji ambarına 

balya tütün tevdi eylediğimi ve bunların her birinin 
üzerleri alâmeti farika olmak üzere den 
ye kadar numaralar ile murakkam ve harfleri ile 
muharrer bulunduğunu ve işbu varaka zahrmdakt cetvelde müf
redatı gösterildiği veçhile mecmuunun gayri safî olarak vezni 

kilodan ibaret bulunduğunu mübeyyin işbu ilmüha
beri badelimza mezkûr ambar müdürüne ita eyledim. 

Mezkûr ilmühaberin zahrındaki cetveldir 

Vezni 1 Vezni Vezni 
M» gayri- 1 Nst gayri >» gayri

2 safî 2 safî <e 
2 

safî 

1 

1 
1 
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Numune Z merbut numara 9 

Müşterekülmenfaa reji idaresinin mahalde 
kâin ambar müdürü 

Ambar makbuz ilmühaberi sureti 

de tütün zürraı yahut taciri den. 
balya tütün aldığımı ve her balyanın üzeri alâmeti 

farika olmak üzere numaradan numa
raya kadar rakamlar ve harfleri ile murakkam idü-
günü ve fi tarihinde merkum tarafından verilmiş olan. 
teslim ilmühaberinin zahrındaki cetvelde gösterildiği veçhile 
bunların mecmuu gayri safî olarak kıye vezninde 
bulunduğunu ve bundan maada reji ambarlarına vaz edilmiş olan. 
tütünlerin hüsnü muhafazası için masarif ve meşguliyeti kendi
sine aid olmak üzere lâzımgelen bilcümle tekayyüdatı icraya 
mecbur olan reji idaresi mezkûr tütünlerin firesinden ve yangın 
veyahut esbabı mücbirei saireden mezkûr ambarda zuhur ede
cek olan noksan veya zarar ve ziyandan mes'ul olmıyacağınt 
mübeyyin işbu makbuz ilmühaberi imza ve ita kılındı. 
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Numune R merbut nunara 1 0 

Nakliye ruhsatnamesi 

V a r a k namarası Memaliki Osmaniye duhanları Cilt numarası 
müşterekülmenfaa reji idaresi 

Memuriyeti yahut şube memuriyeti 

Zürram isim ve şöhreti 

Tütünlerin geldiği mahal 

Gideceği mahal amban 

Kilo itibarile tütünlerin miktarı 

Markası 

Denk yahut balyaların adedi 

İşbu nakliye tezkeresi yalnız bir defaya mahsus ve 
müddet için muteberdir. Reji memurları yahut muhafazaya ve 
kaçağın zecrine memur olan sair bilcümle hükümet memurları 
taleb ettikçe hâmili tarafından ibraz olunmak lâzımgelir. 

Nakliye tezkeresi olmaksızın nakledilen bilcümle tütünlere 
reji idaresinin zürraa ve zürram reji idaresine karşı olan hukuk 
ve vczaitini ve ahkâmı cezaiyeyi mübeyyin olan maddei niza
miye mucibince kaçak nazarile bakılarak derakap zabt ve mü
sadere olunacak ve nizamnamede münderiç olan mücazat dahi 
başkaca icra olunacaktır. 

Fi sene 130 

Memur yahut şube memuru 

TBMM KÜTÜPHANESİ



721 

Numune Z merbut nnniara İ l 
(intikal beyannamesi nümunesidir) 

deki reji ambar rnüdürûnön verdiği makbuzda 
jranut makbuzlarda ve benim dahi vermiş olduğum teslim ilntü-
haberinde yahut ilmühaberlerinde gösterildiği veçhile mezkûr 
ambara tûtûn tevdi etmiş olduğumdan de tütün zürraı 
Vahnt taciri ye marflzzikir makbuzlar ite ilmühaber
lerde mestur tütünlerin bir kısmını yâni balyasını ya
hut mecmuunu füruht eylediğimi beyan eder ve bunların 
mumaileyh hin ismine derhal muamelei inlikaliye* 
sinin alelusul icra edilmesini taleb ederim: 

1 İşbu muameleden naşi fi sene târlhinderi itibaren 
İtası lâzımgelen ambar kirasını tediyeye merkumun borçlu 
Olduğunu dahi tizkâr ederim tasdikan lilmakal işbu beyanna
meyi imza ve deki reji ambar müdürüne ita eyledim. 

fi sene vefi sene 
İmza 

Tütün zürraı veyahut tüccarından 
kariye veyahut kasabada mukim 

Numune S merbut numara 1 2 
(Mubayaa beyannamesi suretidir) 

de tütün zürraı yahut taciri olan den 
deki reji ambar müdürünün mumaileyhe vermiş ol

duğu fi sene tarihli makbuzda yahut makbuzlarda ve 
mumaileyhin teslim ilmühaberinde yahut ilmühaberlerinde gös
terildiği veçhile mezkûr ambara mumaileyhin vazetmiş olduğu 
bütünlerin bir kısmını yani balyasını yahut mecmuunu 
i a t m aldığımı beyan ederim. 

Reji şartnamesinin on sekizinci maddesinin dördüncü fık
rasında muharrer olduğu veçhile fi sene tarihinden itibaren 
mezkûr tütünlerden ahzı lâzirhğelip kezalik mezkûr tütünlerle 
temin edilmiş olan ambar kirası rüsumunu tediyeye borçlu ol
duğumu itiraf âylerim. 

ÖlhaenaleyK bugün deki reji ambar müdürüne 
yeni bir rHâkbuz mukabilinde müteddederi bir* kirâ testftfi ilıriü-
fabetinl v e r g i m i r e işim beyannameyi badelimiâ niüdürü mer
kuma ita eylediğimi beyan eyjfcrira. 

Fi sene ve f i sene 
Kariye 1 Veya kasabada mukim 

duhan tüccarından veya zürradan 
T. 1 C 5 F. 46 
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Ambar kirası tarife numunesi 

Dört bohçadan 
ibaret her bir 

denk için 

Her bir balya 
için Derambar müddeti 

Para Kuruş Para Kuruş 

2 0 15 Hafta yahut haftadan az müddet 
için 

2 2 0 1 Ay ( ü ç haftaya kadar küsurat 
hafta tarifesi mucibince hesap edi
lir) 

10 20 7 Alü ay (beş maha kadar küsurat 
ay tarifesi mucibince hesap edi
lir.) 

( T e n b i h ) 

Şartname mucibince tütünün derambar olunduğunun ilk altı 
mahı için vacibüleda olmıyan ambar kirası andan sonra her 
altı mahın inkızasmda tediye olunmak veyahut inkızayı müd
detten evvel tütünler çıkarılacak olur ise resmi mezkûr tütün
lerin ambardan çıktıkları sırada ifa edilmek lâzımgelir. 

(Mecidiye on dokuz kuruş hesabile) 

Cetvel Ş merbut numara 1 3 
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Numune Sa merbut numara 1 4 

Numune Da merbut ııum-tra 1 5 

(Memaliki osmaniye duhanları müşterekülmenfaa reji idaresi) 
(makbuz senedi suretidir) 

deki reji ambar müdürünün verdiği makbuzda 
yahut makbuzlarda gösterildiği veçhile mezkûr ambara tütün 
tevdi etmiş olduğumdan işbu tütünlerden tarasile beraber 
cem'an kilo vezninde olan ve alâmeti farika olmak 
üzere her birinin üzeri harfleri ve nu
maradan numaraya kadar rakamlar ile mürakkam bu
lunan balyasını için ahzetmiş olduğumu 
mübeyyin işbu makbuz senedini imza eyledim. 

Fi sene ve fi sene 

Mahalli imza 

Kariye veya kasabada sakin 
zürradan veya tüccardan 

(Memaliki osmaniye duhanları müşterekülmenfaa reji idaresi 
ibraname sureti) 

Numara 

Efendinin veya ağanın fi tarihli ve 
numaralı teslim ilmühaberi mucibince ambarımıza tevdi edilmiş 
olan balyalarının mah ve 
haftalık ambar kirası olarak icab eden kuruşu (me
cidiye on dokuz hesabile) efendi veya ağayı mumaileyhten 
ahzeylediğimi mübeyyin işbu ibraname ita kılındı. 

Fi sene ve fi sene 

Sandıkkâr 
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Dukanı derambar «denltr 
yedinde icrayı ameliyatı 

DuluM zî 
kurut 

İr»* yedinde 
Jması 

İlendikten 
sonra naklo
lunacağı ma
haldeki fire 

Mubayaa olun
duğu mahal
deki ameliyat 

firesi 

An ihtidayı 
kânunuevvel 

ilâ gayei 
mayıs 

gayei tesri-
ntaani 

Tütünün ma
halli husulü 

ile cinsi 

Yuz de Yut de Yüz de YS* de 

tlâ min tlâ min İlâ an tlâ an 

2 — 1 — 4 3 10 6 12 8 Yen ice ve Gü-
mülcüne 

3 — 2 — 5 - 4 12 8 14 10 Yenice vc Gü-
mülcüne (dağ) 

3 2 4 3 12 8 14 10 Drama ( ova ve 
çiftlik) 

4 3 5 - 4 14 10 16 12 Drama (dağ) 

4 3 6 5 16 12 2 0 İ 4 Selanik ve Nev-
rekop ve cuma 

3 2 4 3 8 6 10 8 Bafra 

3 2 5 4 l ö 6 12 8 Samsun ve S i 
nop 

4 3 6 5 10 8 12 10 Trabzon ve fer 
dirhe 

4 3 6 5 12 8 14 10 Mihaliç ve Ös-

3 2 4 3 10 6 12 8 Manisa ve Ber 
gama 

2 1 4 3 5 0 5 0 | Suriye nevi alâ 

2 1 4 3 12 0 12 0 1 Suriye nevi edna 

10 0 0 0 10 0 2 0 0 sagur ıtlak olunur 
tütünler 

3 2 5 0 0 0 0 0 Haleb 

Cetvel tı merbut numara 1 6 
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Cilt Nt: Memaliki osmaniye duhanları 

müşterekülmenfaa reji 
idaresi JM: 

Varaka N>: 

Memaliki osmaniye duhanları müşterekülmanfaa 
reji idaresi rufasatnamesidir 

İşbu ruhsatname ba iradei seniye her nevinin imali 
külliyen rejiye münhasır olan yerli enfiye ve 

mamul sigar ve sigaret ve kıyılmış tü
tünleri satmak için dükkâncı tütüncüler 

ile gezginci tütüncülere ita olunur 

Dükkâncı tütüncü ya 
hut gezginci tütüncü 

Mevkii 

Dükkâncı tütüncü
nün yahut gezginci 
tütüncünün isim ve 
şöhreti 

Tabiiyeti 

Ahzolunan ruhsat
name rasmî bedeli 

şehir gayetine kadar numaralı 
sandık makbuzundan müsteban olduğu veçhile ruhsatname 
resmi plan balâda muharrer kuruş osrrranlı «İtini 
olarak ahz « e kabzedümiştir. Fi vs (i 

Numune zı merbut numara 17 
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(Tütüncü ruhsatnamesi istihsal etmek için istidaname sureti) 

Bairadei seniye her nevinin imali külliyen rejiye münhasır 
olan yerli enfiyesi ve mamul sigar ve sigaret ve kıyılmış 
tütünleri de satmak için yedime bir kıta (dükkâncı 
veyahut gezginci) tütüncü ruhsatnamesinin ita olunmasını istida 
ederim. 

Reji idaresinin zürraa ve zürram reji idaresine karşı olan 
hukuk ve vezaifine ve ahkâmı cezaiyeye dair olup mündereca
tına tamamile kesbi yakin etmiş olduğum nizamname ahkâmına 
riayet edeceğimi ve reji memurlarının icra edecekleri muayenat 
ve taharriyata asla muhalefet etmiyeceğimi taahhüd eylerim. 

Fi sene vefi nene 
Sahibi istidanın imzası 

Numune G merbut numara 1 9 

(Tütüncü dükkânı mevkiinin tebdili hakkında 
istidaname sureti) 

de kâin mevkide yerli yahut ecnebi tütünü sat
mak için tarihli ve numaralı bir kıta 
ruhsatname (yahut beyiye tezkeresi) istihsal etmiş olduğumdan 

de kâin diğer bir mevkia dükkânımı nakletmekli-
ğime müsaade edilmesini istida ederim. 

fi sene ve fi sene 
Sahibi istidanın imzası 

Numune F merbut numara 2 0 

(Ecnebi tütünü satmak için ruhsatname istihsali 
zımnında istidaname sureti) 

Memaliki ecnebiyeden ithal olunup reji tarafından resmi 
tahsil olunan sigar ve ağız tütünü ve enfiyeyi de 
satmak için ruhsatname ita edilmesini istida ederim. 

Reji idaresinin zürraa ve zürraın reji idaresine karşı olan hu
kuk ve vezaifine ve ahkâmı cezaiye dair olup mündericaüna 
tamamile kesbi yakin etmiş olduğum nizamnamenin ahkâjnına 
riayet edeceğimi ve reji memurlarının icra edecekleri muayenat 
ve taharriyata asla muhalefet etmiyeceğimi taahhüd edefım. 

fi sene ve fi sene 
Sahibi istidanın imzası 

N u m u n e Ayın m e r b u t n u m a r a 1 8 
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Numune K merbut numara 2 1 

Varaka Memaliki osmaniye duhanları müşterekül- Cıld 
numarası menfaa reji idaresi numarası 

Ruhsatname 

numarası 

Memaliki ecnebiyeden ithal olunup 
duhan rejisi tarafından resmi tahsil 
edilen sigar ve ağız tütünü ve en
fiye satmak için tütüncülere ve ma-

ğazacılara verilen ruhsatnamedir 

Defter 

numarası 

Tününcü yahut mağazacı 

Mevkii 

Tütüncünün yahut mağazacının 

isim ve şöhreti 

Tabiiyeti 

Tahsil olunan ruhsatname 

Resmi bedeli 

Şehr iptidasından şehr ni

hayetine kadar berveçhi balâ altın akçe olarak 
kuruşa baliğ olan ruhsatname resmi numaralı san

dık makbuzundan müsteban olduğu üzere ahz ve kabzolun-
muştur 

130 sene fi 
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Al: 483 — MahaJiimi Şer'iycdeu yerilen ilamatın 
temyiz ve istinafına mütedair 22 muharrem 
1300 tarihli talimatın 7 uci bendi muaddeli 
Yedjnci Bend — Fetvahane veya Nfeclisi Tetkikatı Şer ' iye -

den istinafen fasıl ve niyetine lüzum gösterilen dava b idayete» 
rüyet olunduğa mahkemede iştinafen fasıl v e rüyet ^olunur. Ş u 
kadar varki Fetvahane veya Meclisi Tetkikatı Şer ' iyeden davayı 
mezkûrenin diğer pir mahkemei şer ' iyede iştinafen fasıl ve n iye
tine lüzum gösterilir ise orada istinafen fasıl ve rüyet olunur. 

İrade tariki garrei rebiükv-»el 1304, 16 teşrinisani 1302. 

.M': 1 8 4 — Askeri Tekaüd Sandığı Nizamnamesi 

Madde 1 — Asakiri berriye ve bahriyei şahane ve jandar
ma sınıflarına ve memurin ve ketebei askeriyeye mahsus olan 
Tekaüd Sandıkları birleştirilerek Umum Askerî Tekaüt Sandığı 
tesis olunmuştur. 

Madde 2 — Zikroiunan sandık sunufu askeriye ye j an 
darma iie memurin ve ketebei askeriyenin mütekaidlerine y e 
bunların ailelerine kavanin ve nizamatı mahsusaya tevfikan 
tahsis olunacak maaşların işbu nizamnamede gösterilen kar
şılıklardan tesviye ve hasıl olacak sermayenin tenmiye ve ida
resi için mevzudur. 

Madde 3 — Sandığın idaresi memurini kalemiyeden b i r 
nazır ve bir muhasebeci ve bîr başkât ib ile maazabitari lüzu
mu kadar ke tebe ve hademeden ve vezne hey'atmdan niüre-

Madde 4 — Nazır ile muhasebeci ve başkâtib ve kelebe 
ve hademe tarafı devletten mansub ve müntahab ve muvaz
zaftır. Muhasebeci ih* sandık emini kefaleti kaviyeye rapt-
olunur. 

Madde 5 — Tekaüd Sandığının idaresi için tekaüd S a n 
dığı Nezareti dairesinde ve nazırın ve nazır bulunmadığı za 
man azadan en rütbeli ve bunun taaddüdünde o rütbece en 
kıdemli olan zatın tahtı riyasetinde bir cemiyet bulunup b u 
cemiyetin azası memurini kalemiyeden olmak üzere nizamiye v e 
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tophane ve tersaneden ve Maliye Hazinesiie Divanı Muhase
bat ve jandarma dairesi mütehayyizanı erkânından intihab ve 
tayin olunacak birer zat ite Tekaüd Sandığa Nezareti Muhase
becisi y ş başkâtibinden ibarettir. 

Madde 6 — Devairi mezkûre memurininden iken tekaüdü 
icra olunan ve şimdi tekaüd sandığına taajjûk ve münasebeti 
bulunan zevattan ındellüzura cemiyetin intihabı ve kendüprinin 
muvafakati ile cemiyete fahrî aza ajınması caizdir. 

Madde 7 — Işb̂ u cemiyet on beş günde ve nihayet ayda 
bir defa içtima edecek ve daimî suretle sandık m e s a i l i n e 
bakmak ve lâakal haftada bir defa içtima etmek üzere cemiyet» 
mezkûre hey'atı daimeden bir idare meclisi teşkil ederek reyi 
hafi ile içlerinden bir zatı reisi sani ve dört zatı dahi aza olmak 
için intihab eyliyecektir. 

Nazır meclise dahi riyaset eder. Nazır bulunmadığı vakit 
reisi sani riyaset eder. Reisi saninin müddeti memuriyeti bir sene 
olup azanın nısfı her altı ayda bir kerre iebdil ve yenileri yine 
içlerinden intihab ve tayin edilir ve ilk defa çıkacak aza kura ile 
çıkarılır ve bir zat mükerren azalığa intihab ve tayin kılınabilir. 

Madde 8 —- Sandık ketebesiain terakkileri ıslahatı aklâmı as-
keriye nizamnamesi ahkâmına ve münşi ve muhasib itibarile kaidei 
müttahazasına tevfikan intihabı küttabı askeriye komisyonunca 
aklâmı mezkûre ketebesi njeyanında deveran eyler» 

Madde 9, — Mensubab seytiye ve kalemiyeden tekaüdleri 
içra olunan zevaUn tekaüd maaş la r ın» ve bunlardan vefat edear 
lerin erarail ve eytauuna verilecek muhassasatın makadiri de
vairi müteallikasmdan gelecek evrakta muayyen deracati istih-
kakiye üzerine nizamı mahsusuna tevfikan sandık muhasebeshw# 
besab ve tahrir olunup eyrakı mezkûre birer kefe meclisi: idarece 
dahi görüldükten sonra biUade yine her sınıfın mensub olduğu 
dairece bakiyei muamelâtı ikmal ve istizana muhtaç olanlarının 
hakkında iradatı seniye istihsalce hetekrar sandık dairesine ir
sal olunduktan sonra kaidei cariyesine tevfikan senedleri bit? 
tanzim ashabına İta olunur. 

Madde 10 — Isbu sandığın sermayesi bundan müs|efid 
olacakların maaşlarından alınacak yüzde besler ile derece ye 
hizmetlerince terakki edenlerin Tarta muhassasaundan alına
c a k mebaliğden ve tevhid edilen sandıklar sermayelerinden ve 
fimcByst katta* Maliye Hazinesinden ifâ olunmakla oları ve a s -
kahüe beraber b u sandığa devrohıaaa mütekaidin ve eramil m 
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eytamı askeriye maaşaü karşılığı ile bunların mahlûlâtından iba
rettir. 

Madde 11 — İşbu sermaye umum mütekaidini mülkiye 
sandığı sermayesinin usulü irbah ve tenmiyesine ve cemiyetçe 
ve Şûrayı Devletçe mütalea ve tasvib olunacak kaidei salimeye 
tevfikan vesaiti mü*temenede hıfz ve tenmiye ettirilecektir. 

Madde 12 —- Tekaüd sandığı sermayei umumiyesinin mu-
vazenei seneviyesi defteri her senei maliye nihayetinde muha
sebeden tanzim ve cemiyeti umumiye tarafından tetkik ve ba-
mazbata zeyli tasdik olunup Tekaüd Sandığı Nezaretinin takri-
rile Şûrayı Devlete havale olunarak oraca dahi Tanzimat 
Dairesinde badettetkik yolunda görüldüğü halde lieclilarz 
Makamı Sadarete takdim ile iradei seniyesi şerefsunuhundan 
sonra tekaüd sandığı muhasebesinde hıfzolunur ve bir sureti 
gazetelerle ilân kılınır. Bundan başka sandığın hulâsai mua
melâtını mübeyyin her ay muhasebeden bir defter tanzim ve 
ziri muhasebeci tarafından tasdik ve temhir olunarak canibi 
nezaretten Şûrayı Devlete irsal olunacak ve oraca dahi 
bittetkik yolunda görülür ise tasdik ve iade kılınacaktır 

Madde 13 — Tekaüd sandığı maaşlardan tevkif olunacak 
yüzde beşler ile farkı muhassasat ve kıstalyevm ve eyyamı ha
liye hasılatından olan aid ah makamı seraskerî muhasebat dai
resi kısmı evvel reisile devairi mezkûre muhasebecilerinden mah 
bemah taleb ve istifa eder. Reis ile muhasebeciler mensub ol
dukları dairei merkeziye tahsisatı aidatını maaş çıktıkça veya 
alelhesap akçe tevzi olundukça kat ve tevkif ve cetvelile san
dığa irsal ve- taşraya aid tevkifatta ordularca levazım reisleri 
ve müstakil askerî fırkalarınca idare memurları ve küçük fırka-
larca dahi bunların idaresinden mesul olan memurin ve vilâyet
ler v e müstakil mutasarrıfl ıklara da alay beyleri ve tabur ağaları 
vesatatlerile istihsal ve celbile kezalik cetvellerile nakden san
dığa irsal edeceklerdir. Bundan başka bir senenin inkizasile ile-
riki seneye mahsuben maaş verilmeğe başlandığı zaman evvelki 
seneden kalriıi$ maaş olduğu halde bunlardan tedahül edecek 
sandık aidatı miktarını mübeyyin başkaca birer kıt 'a cetveli 
bittanzim sandığa teslim olunacaktır. 

Madde 14 — Sandık aidatının tevkif ve teslimile mükellef 
olanlar aidatın ita ve. irsalin i tehir eder ve yahut sandıkça 
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nakde bedel suret ve senedatı mahsusa ve evrakı saire irsal 
ederek muhaberat ile imrarı vakit eyler ise güzeran edecek 
eyyamı müteahhire güzeştesi kendisinden istihsal olunur. Bu 
gibi eyyamı müteahhire güzeştesinden dolayı ilişiği olan kim
senin tekaüdü lâzım geldikte icrayı muamelâtı zimmetinin tali
sinle ilişiğinin kat 'm a talik kılınır. 

Madde 15 — Mütekaidin ve eramil ve eytamı askeriye ma-
aşatı karşılığı olup mahlûlâtile beraber bu kere Hazinei Mali
yeden bu sandığa devrolunan mebaliğden ashabı Dersaadette 
olanların miktarı hazinece beher mah nakden veya havaleten 
sandığa ita ve kusuru dahi taşrada bulunan mütekaidin ve 
eytamı askeriye muhassasatı için sandığın göstereceği mahal
lere havaleten tesviye ve ifa ettirilir. 

Madde 16 — Taşrada memurini maliye marifetlerile askerî 
sandığı hesabına olarak mütekaidin ve eytama tevzi olunacak 
maaşlara bedel alınacak mahtum kuponlar bunların ashabın
dan mart ve eylül aylarında ve alelusul ahzolunacak yoklama 
ilmühaberlerile beraber hazinei maliyeye isra ve oradan dahi 
bilâtehir muamelâtı mahsubiyesi bilifa nakid hükmünde sandığa 
ita olunur ve bu sırada tebeyyün edecek mahlûlâtın kupon 
koçanlarının iadesile vukuatı sandık nezaretine iş'ar kılınır. 

Madde 17 — Sandık memurin ve ketebesinin vezaifi mü-
terettebesi talimatı mahsusa ile tayin olunacaktır. 

Irada tarihi: 27 rebiülevvel 1304, 12 kânunuevvel 1302 

1 8 5 — Saltanatı Seniye Şehbenderlerine 
mütedair nizamname! dahilinin 1 9 receb 
1 2 9 8 tarihli kı&mı evvelinin 7, 1 0 , 4 2 ve 

1 0 safer 1 3 0 1 tarihli kısmı saııisi-
niıı 5 7 nci mevaddı muaddeleleri 

Madde 7 — Bombay ve Batavya Şehbenderlikleri müstes
na olmak üzere şehbenderlere azimet ve avdetlerinde verilecek 
harcırah alacakları maaşın bir misli olacakhr. Mahalli memuri
yetleri Asya kıtasında bulunan şehbenderlere olmiktar harara-
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hm ademi kifayeti anlaşıldığı halde nihayet maaşlarının iki mis
lini tecavüz etmemek özere Hariciye Nezaretince miktarı tezyid 
olunabilir. 

Madde 1 0 — Tahsisat dahilinde verilip şehbenderler tara
fından tesviyesi lâzımgelen masarif evvelâ kançılarya masarifi 
saniyen kançılaryada müstahdem kavas ve hademe maaşah 
salisen araba ve sandal masarifatından ibarettir. 

Madde 42 — Pullar altı nevi olup birincisi 50 ikincisi 2 0 
üçüncüsü 10 dördüncüsü 5 kuruş ve beşincisi 20 para kıymet 
irae edecek ve altıncısı sıfır işaretini muhtevi olarak meccanen 
veya bilâ masarif verilen evrakı resmiyeye yapıştırılacaktır. B i r 
pul kıymetinin nısfı mukabilinde yarım pul istimali caiz değildir. 

Madde 57 — Fahrî şehbenderlerin taraflarına aid bulunan 
şehbenderhaneler masarifine mukabil olmak üzere senevî beşyüz 
kuruş kadar olan hasılat kamilen ve beşyüzden on bine kadar 
hasılatın beşyuzün tamamı ve üst tarafının nısfı kendilerine 
terkolunacak ve hasılat on bini tecavüz eylediği halde fazlast 
tamamen Hazineye aid bulunacaktır nizamı dairesinde sabit 
olacak posta ve telgraf ücretleri talimatta münderiç şeraite tev
fikan memleketlerine iade edilecek muhtacini tebaa için vuku-
bulacak masraflar devlete aid. olacak hasılattan ve hasılat yok 
ise tarafı devletten tesviye kılınacaktır. 

irade tarihU 27 rebiülevvel 1304, 12 kânunuevvel 1302 

JVfc 18» — 2 0 ramazan 1298 tarihli Dersaadet 
Ticaret Odası nizamnamei dahilisinin 8 mu-

barımın 1299 tarihli zeylinin 5 inci «fıkv 
vasim ııasih* saaddet < nizamiye 

Dersaadet Ticaret Odası nizamnamei dahilisine 8 muharrem 
1299 ve 18 teşrinisani 1297 tarihile tezyit olunan mevaddı ni
zamiyenin 5 inci fıkrasının hükmü fesh olunmuştur. 

irade torfhl: 3 rebaîlâhır 1304, 18 kânunuevvel 1302 
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J * : 187 «*- T (itti ıı kavakçılığının m en'i hizmetinde 
kullanılacak Kordon bdlüklerliie dair lallthat 

BİRİNCİ F A S İ L 

Kordon bölüklerinin sureti teriib ve teşkili 

Madde 1 — Kordon bölükleri efradı mevcud jandarma ve 
Zaptiye bölüklerine kartstirllrnayıp kuvvei umümiyei zabıtaya 
ilâveten ve mahallerinin ihtiyacına ğÖre zirde gösterilen tertib 
veçhile ayrıca teşkil olunacaktır. 

Madde 2 — Kordon bölükleri efradı müteaddit baraka ve 
karakollara taksim olunacaktır. Her bir baraka ve karakol bir 
takım itibar edilecek ve bu takımlar icabı hale göre süvari ve 
yahut piyade olarak ikame olunacaktır. Ancak baraka ve kara
kolların mevakıini tayin etmek ve bu mevakide süvari veyahut 
piyade bulundurmak hususu bölük zabitanile reji memurları 
tarafından bilıttifak kararlaştırılacaktır. 

Madde 3 — Süvari ve piyade her takım mevkiinin iktiza
sına göre dörtten altı nefere kadar olacaktır. V e her takıma 
bir onbaşı tayin kılınacaktır. Süvari neferatından mürekkeb 
olan takımın onbaşısı süvari ve piyade neferatından mürekkeb 
olan takımın onbaşısı dahi piyade olur. V e üç veya dört pi
yade otibaşısı takımına bir piyade çavuşu ve bir bölükte olah 
süvari iki takım ve daha ziyade ise bir süvari çavuşu ve bir 
bölüğün kuyud ve muamelâtı hesabiye ve umuru tahririyesi 
için birer piyade bölük emini ile birer de piyade başçavuşu tayin 
kılınır ve beher bölük süvari ve piyade muhtelit olarak nihayet 
yüz neferi tecavüz etmemek üzere yüzbaşı ve müiâzimevvel ve 
mülâzımsani rütbelerile süvari olarak üçer zabitin kumanda ve 
idaresine teffiz olunur. 

Madde 4 — Kordon bölükleri mensub oldukları sancak 
jandarma veya zabtiye tabur ağasının ve heyeti mecmuası 
alay heğinin tahtı nezaret ve kumandasında ve, muamelâb he-
sabiyeleri de o taburun tabur kâtibi ve alayın idare eminlerinin 
tahtı mesuliyetlerinde idare olunur. 

Madde 5 — Kordon bölOklüH t iefâratve zabıtanı tamamile 
asakiri zabtiyedea madud utup banların duhul ve huruçları v e 
onbaşı v̂ e çavaşlarile zabitamnın terfileri w.möcacfFve mÜttV 
fathlrı hususu ve intizam halteririm muhafazası ve sair umur 
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ve muamelâtı askeriyeleri ve tekaüdlerile ifayı vazife uğrunda 
vefat edenlerin eytam ve eramiline tahsis olunacak maaş ve 
tediyat muamelâtı asakiri zabtiye nizamat ve talimatı ve ahiren 
müteallik buyrulan ve bundan böyle şereftaallûk edecek olan 
iradatı mahsusa ahkâmına tatbikan icra olunmak üzere hükümeti 
seniyeye aid olacaktır. Onbaşı ve çavuşların terfii rütbeleri sı
rasında okur yazarları ve bunlar bulunamadığı halde bittecrübe 
ehliyet ve yararlığı tebeyyün edenler tercih olunacak ve mülâ
zımlarla yüzbaşıların nasb ve tayinleri behemehal kitabet ve 
kıraete muktedir olmakla meşruttur. 

Dersaadet 

I 

z i S S. 

Selanik 

l n 
z s & 

Bursa 

z s 

İzmir 

£ î t e 
z 1 s t 

4 570 5 550 3 550 5 500 Yüzbaşı 

4 380 5 400 3 400 5 425 Miilâzımıevvel Süvari 

4 335 5 2 5 0 3 350 5 350 Mülâzımsani 

4 190 5 180 3 180 5 180 Başçavuş 

4 170 5 160 3 160 5 160 Bölükemini 

4 240 5 200 3 2 0 0 5 200 Çavuş 

8 2 2 5 22 185 12 185 22 185 Onbaşı Süvari 

32 210 108 170 70 170 108 170 Neferat 

12 180 19 170 9 170 16 170 Çavuş 

45 165 56 155 26 155 46 155 Onbaşı Piyade 

224 150 2 8 0 140 130 140 230 140 Neferat 

İKtNCt F A S I L 

Muhassasat ve muamelâtı hesabiye 

Madde 6 — Kordon bölüğü piyade ve süvari neferlerine 
mahallî jandarma veya zaptiyesi piyade ve süvari neferleri ma
aşlarından yirmişer kuruş fazla verilir. Onbaşıların maaşları 
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neferlerin maaşlarından on beşer ve bölük eminlerinin yirmişer 
ve çavuşların otuzar ve başçavuşların kırkar kuruş ziyade olur ve 
zabitana mahallerinin süvari zabitleri maaşlarından ellişer kuruş 
fazla ita kılınır ve kumandası tahtında kordon bölüğü bulunan 
tabur ağalarına maaşı aslilerine ilâveten ikişer yüz ve hesap 
eminlerine yetmiş beşer ve alay beylerine ikişer yüz ellişer ve 
idare eminlerine yüzer kuruş verilir. 

Madde 7 — Piyade ve süvari nefer ve çavuşlarına sair asa
kiri zaptiye misillû evzanı cedide ile yevmiye dokuz yüz altmış 
dirhemden ibaret birer ve yüzbaşı ve mülâzımlara ikişer çift ek
mek ve zabitan ile süvari çavuş ve onbaşı neferatına hayvanları 
için evzanı cedide ile yevmiye dört kıye doksan dört dirhem 
şeir ve beş kıye yüz yirmi dirhem samandan ibaret birer yem 
tayini ita kılınır. 

Madde 8 — Kordon bölükleri efradına asakiri zabtiye hak
kında nizamen muayyen olan miadda anların telebbüs ve iktisa 
ettikleri kayış ve elbise ve yağmurluk ve ayakkabı ita kılınır. 

Madde 9 — Kordon bölükleri efradının palaskalarile süvari 
hayvanatının eğer takımları esmanı reji idaresinden jandarma 
veznesine teslim olunmak üzere canibi Devletten ita kılınacaktır. 

Madde 10 — Süvariler hayvanlarını ve levazımatı muyta-
biye ve tedavi masraflarını kendileri tedarik edeceklerdir şuka-
darki mubayaa edecekleri hayvanları evvelce zabitleri mari
fetile tarafı Devletten memur baytarlara ve baytar olmıyan 
yerlerde hükümeti mahalliyece maruf şehadetnameli nal
bantlara muayene ettirerek illetten salim ve elverişli olduğu 
tebeyyün ettikten sonra mubayaa olunan kıymetini ve hayvanın 
eşkâlini ve sureti muayenesini mübeyyin muayene eden me
mura mühürlü bir şehadetname tanzim ve tabur meclisine ziri 
bamazbata tasdik ettirildikten sonra hıfzetmeleri lâzımdır. Sahi
binin ifayı vazifei memuriyeti esnasında müteessiren telef olan 
hayvanlar hakkında efradı zabtiyeden hayvanı telef olanlar 
misillû tahkikatı lâzıme bilicra bir kıta mazbata tanzim 
mezkûr şehadetname dahi raptolunarak telef olunan hay
vanın şehadetnamede muharrer esmanı asakiri zabtiye 
hakkındaki talimatı umumiyenin yirmi yedinci maddesi muci
bince muhassasatlarından bittasarruf irad kaydolunacak akçeden 
tazminen ifa kılınır ve yerine diğer hayvan tedarik ettirilir ve 
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tevkifat kifayet etmeyipte reji idaresine müracaat lâzım gel* 
dikte reji idaresi mazbata ve şehadetnameyi bittetkik istenilen 
parayı verecektir. İfayı vazife esnasında olmıvarak telef olan 
hayvanların pahaları tazmin edilmeyip sahibi bir başka hayvan 
tedarikine mecburdur. 

Madde 11 — Bölüklere iktiza eden kayid defterleri esmanı 
müteferrika tertibinden tesviye olunacaktır. Bundan başka 
umuru tahririye ve maaş ve tayinat cetvelleri için lüzumu ola
cak kâğıd ve saire tedarik olunmak üzere beher bölüğe mak-
tuan ayda on kuruş ve koğuş ve karakolhanelere sair zaptiye 
karakolhaneleri misillû lüzumu olan gaz ve eyyamı şita itibar 
olunan dört mah için orman olmıyan mahallerde efrad koğuş 
ve karakolhanelerile zabit odalarına birer mangal için evzanı 
atika ile yevmi dört kıye kömür ita olunur. Zabıt ve neferat 
koğuşları kendi taraflarından tefriş edilecektir. 

Madde 12 — Kordon bölükleri zabıtan ve efradına jandar
ma efradına ita olanan esliha ve cebane misillû canibi Dev
letten esiiha ve cebane ita olunacak ve bunların esmanı 
reji idaresinden tesviye ve ifa kılınacaktır. 

Madde 13 — Kordon bölüklerinin efradı mevcudesi mik
tarını ve cereyan eden vukuatını mübeyyin mensub oldukları 
tabur kumandanına her gün ita edecekleri jurnalları tabur jur-
nallarında ayrıca tertib olunacak mahalle ithal olunur ve jan
darma dairesi üç ayda bir kerre reji idaresine bunların hulâsa
sını havi bir cetvel gönderir ve maaş ve tayinat ve sair masa
rifat defterleri dahi jandarma defterleri misillû tanzim ve baş
çavuş ile diğer zabitan tarafından ziri mazbata olunarak bir 
nüshası bölük nezdinde hıfz ile iki nüshası tabur kumandanına 
irsal ve taburca diğer efrad aefterlerine ithal* olunmayıp baş
kaca tetkik ve bamazbata tasdik ile bir nüshası taburda hıfz 
ve diğer nüshası alaya ve alaydan dahi badettasdik Makamı 
Seraskeriye takdim kılınacaktır ve maaş ve tayinatı tehir edil-
miyerek her ay nihayetinde jandarma zabitanının tahtı teftiş
lerinde olarak tayin ve iraeleri üzerine reji memurları tarafın
dan tevzi kılınacaktır. 

Madde 14 — Kordon bölükleri efradının, künye ve muhas-
sasat ve esliha ve hayvanı ve demirbaş eşyası için kayidleri 
olacağı gibi bölüğün icraat ve muamelâtı umUmiyesine dair 
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kuyudu mahsusası dahi olacak ve bu kuyudun vezaifi mülkiye
ye aid olan kısmından gayrisinin birer nüshaları tabur ve alay 
meclislerinde bulundurularak kordon bölükleri vukuatı diğer 
bölükler vukuatına karıştırılmayıp usulü dairesinde başkaca 
yürütülecek ve kordon bölükleri efradının künyeleri ve bölük
lerin mevcut demirbaş eşyasının yoklaması Jandarma İdarei 
Umumiyesi canibinden umum yoklamaya karıştırılmıyarak ayrı
ca icra olunacağı gibi bu bölüklerin muhassasat ve mahsubat 
hesapları diğer alaylar hesabatma karıştırılmıyarak bunlar için 
muhasebe kaleminde başkaca hesap tutulup muamelâtı lâzıması 
ifa ve hesapları kalemi mezkûr marifetile suveri mahsusada 
tetkik olunacak ve reji memurları istedikleri zaman kuyudu 
mezkûreden ahzı malûmat edebileceklerdir. 

Madde 15 — Sene nihayetinde kordon bölükleri için reji 
idaresinden alınan ve mezkûr bölüklerin maaş ve tayinatına 
ve masarifi saireye sarfolunan ve bir neferin ihracında ye
rine diğeri tedarik olununcıya kadar kalacak eyyamı ha
liye maaşile mubayaatın tenezzülü fiatından vesa'yı mirî kalan 
akçeden tazminata verilen akçe bilmahsub baki tasarrufatın sair 
alaylar hesabatına tatbikan muhasebe kaleminden ayrıca bir 
hesabı kat'î defteri yapılıp birer nüshası Maliye Nezaretile Di
vanı Muhasebata ve Reji idaresine ita olunacak ve bu hesaba 
nazaran gayri ezsarf kalan akçe umum depboy hesabına ırad 
kaydolunacaktır. 

Madde 16 — Jandarma alayı müfettişi lüzumu halinde kor
don bölüklerini dahi devir ve teftiş ve ahvallerini tahkik ederek 
neticei müşahedatını mübeyyin bir takrir tanzim ve ita eder ve 
müfettişlere alay kumandanları misillû iki yüz elli kuruş maaş 
verilir ve Reji memurunun taleb ve muvafakati üzerine icra kı
lınan teftişatta müfettişlere nizamen icabeden harcırah ita kılınr. 

Madde 17 — Reji idaresi kordon bölüklerinin bir ay zar
fında istihdam olunan efradı mevcudesi neden ibaret ise anların 
maaşat ve tayinat bedelini o mahın hitamında ita etmeği taah
hüd etmiştir. Binaenaleyh her ayın nihayetinde maaşat on üçün
cü madde ahkâmına tevfikan tevzi olunacaktır. Birinci madde 
hükmüne tevfikan jandarma idaresinden verilecek pusula mu
cibince her ay nihayetinde kırtasiye ve gaz ve mahrukat masari-
file ve her sene nihayetinde bölük mevcuduna sekizinci mad-

T. 1 C. 5 r. 47 
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deye tevfikan ita kılınacak elbise pahasını dahi ita etmeği reji 
idaresi taahhüd ettiğinden bu bapta bir gûna suiistimal vuku 
bulur ise reji idaresinin şikâyete hakkı olacaktır. 

Madde 18 — Reji idaresinde bulunan baraka ve icarlı 
mahaller kordon bölüklerine terkolunacağından bunlardan ma
ada baraka ve karakol tamir ve inşa ettirilmek ve isticar eyle
mek icab eylediği takdirde dersaadette makamı seraskeriden 
reji idaresine ve taşrada alay kumandanları taraflarından mahalle
ri reji memurlarına batezkere iş'arı keyfiyet olunacak ve bun
dan tevellüd edecek masarif reji memurlarının kabulü şartile 
reji idaresi tarafından tesviye ve ita kılınacaktır. 

Madde 19 — Kordon bölüklerinin zabitan ve efradı reji 
memurları ile alay kumandanları beyninde müttefikan verilecek 
karar mucibince kordon muhafazasında olan baraka ve kara
kollara adedi efradın müsaadesine göre takım itibarile taksim 
ve ikame edilir. Zikrolunan bölükler zabitan ve efradı vazifei 
esasiyeleri olan tütün kaçakçılığının meni vukuuna itina ile be
raber memur oldukları mahallerin muhafazai asayişile meni şaka-
vete dahi itina edeceklerdir ve bundan başka işler ile tevaggul 
ederek vazifei askeriyelerini teahhura düşürmiyeceklerdir. 

Madde 20 — Kordon bölükleri şehir ve kasaba haricinde 
teşkil olunan kordonun ve sahilin muhafazasına memur olduk
ları gibi şehir ve kasaba dahilinde kaçakçılığın meni vazifesile 
dahi mükelleftirler, şimendifer istasyonlarile vapur iskelelerinde 
ve gümrüklerde eşya ve yüklerin muayenesi reji idaresinden mah-
susan tayin kılınacak memurlara aittir, bunlar ledelhace en yakın 
bulunan jandarma ve zaptiye karakoluna müracaat ve reji idaresi 
tarafından memuriyetine dair evrakı irae ederek talebi muavenet 
ettiklerinde kendilerine muavenet olunacaktır. 

Madde 21 — Hattı muhafazada bulunan baraka ve kara
kollardan leyil ve nehar münavebe ile birer nöbetçi çıkarılıp mü
temadiyen hattı muhafazayı nezaret ettirilir. Onbaşılar dahi ne-
ferat sırasile nöbete çıkarılır ve çavuşlar idaresinde bulunan 
karakollar efradının ahvali askeriye ve vezaifi memurelerini hüsnü 
ifa edip etmediklerini ve nöbetçilerin hareketlerini daima nazar» 
teftişten duretmeyip lâalettayin iki defa gündüz iki defa gece 
devredecektir. Çavuşlar bu devren teftişlerini ve bir gûna vuku
ata tesadüf edip etmediklerini her karakolda bulundurulacak 
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deftere tarih ve saat ile kaydedecektir. Bölük zabitanı dahi 
yevmiye karakolları başka başka devr ve teftiş ve çavuşların 
devredip etmediklerini tetkik ederek teftişlerini ve bir gûna 
vukuata tesadüf edip etmediklerini kezalik tarih ve saati ile 
defteri mezkûre kaydedecek ve bir gûna mugayiri nizam ahval 
gördüğünde işi nizam dairesine irca vazifesi dahilinde olan 
emri terbiyeyi ifa ve vazifesi fevkinde olan hususat hakkında tah
kikatı havi zabıt varakası yazarak eğer kendisi yüzbaşı ise 
doğrudan doğruya ve eğer mülâzım ise yüzbaşısı vasıtasile ta
bur kumandanına irsal eder ve kendi icraatile tabur kumanda
nına bildirdiği vukuatları dahi ol karakolun defterine kaydeyler. 

Madde 22 — Zabitan bölüğü efradına nizamatı zaptiye ah
kâmını ve memur oldukları vazifeyi ve bunun sureti icrasını 
hiç olmaz ise haftada bir kerre kıraat ve lisanı münasiple teb
liğ edip hüsnü ifayi vazife ettirmeğe ve efradın hal ve etvarını 
ve vakar ve haysiyeti askeriye dairesinde bulundurmaya ve 
koğuşları temiz tutturmağa ikdam ve gayret edecekler ve aksi 
halde kendileri mes'ul tutulacaklardır. 

Madde 23 — Piyade çavuşları kendi idarelerinde bulunan 
karakol efradından birer veya ikişer nefer alarak kollar terti-
bile kordon hattı boyunda ve şehir ve kasaba dahilinde ve mu
hafazası uhdelerine muhavvel daireyi tecavüz etmemek üzere 
piyade keştügüzarına müsaid olan karyelerde ve şüpheli ma
hallerde leyli nehar devriye kolu sıfatile gezmiye mecburdurlar. 
Mülâzımlarla yüzbaşılar dahi münavebe suretile münasib mik
tar süvari alarak şüpheli olan mahallerde ve kır ve sahralarda 
kol gezecekler ve süvari çavuşu olan mahallerde bunun refa-
katile dahi daimî surette kol gezdirilecek ve karakollardan 
neharen ve leylen hangi saatlerde kaç defa kol çıkarılmak 
lâzım geleceği bölük zabitanile reji memurları beyninde ka
rarlaştırıldıktan sonra tabur kumandanından bilistizan alınacak 
emir üzerine sureti tertib karakollara tebliğ ve defteri mahsu
suna kayid ile icabı icra olunur. Zabitan kolların vaktile ve 
yolile keştügüzar edip etmediklerini daima tahkik ve teftiş 
edeceklerdir. Kırlarda ve sahralarda alâtı memnua ve tütün 
kaçırılacağı ve yahut kaçırılıpta ihfa edildiği ve yahut kaçı
rılmak üzere bulunduğu karakollarca haber alınır ise kaçağın 
meni vukuu ve ihfa edilmiş tütün var ise zahire ihraç ve ya-. 
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hut kaçakçıların takibi için hemen bir kol tertib edilerek icab 
eden mahalle sevkolunur ve eğer karakolda miktarı kâfi kuv
vet mevcud değil ise derhal en yakın bulunan zabıta veya 
muavinine suratı mümküne ile ihbarı keyfiyet olunur bu da 
ehemmiyeti maslahata nazaran müretteb kollardan başka fevka
lâde bir kol tertıbıle sevkedecek ve icabı takdirde tütün mu
hafazasına mahsus jandarmalardan maada sair jandarmalar da
hi mezkûr kola terfik ile mahalli vakaya sevkedılerek kaçak tü
tünler ile alâtı memnuanın derdestine teşebbüs olunur 

Nöbete çıkan ve kola giden efraddan maada karakollarda 
kalacak neferat ıkı şahıstan az olmıyacağı gibi devriye kolu ile 
sair kollar dahi akallı ıkı neferden murekkeb olacaktır ve nö
bet mahallen ile devriye ve sair kollarda mevcud efrad tufenk 
ve cepanesını hâmil bulunur Muhtelif mahallerde bulunan ka
rakollar kendilerine kumanda eden zabıt tarafından emri mah
susa hacet olmaksızın yekdiğerine muavenet etmeğe mecbur
durlar 

Madde 24 — Alay ve tabur kumandanları kordon bölük
leri zabıtan ve efradını intizamlarına ve harekât ve etvarlarına 
ve nöbetçilerin ve kolların tertibini ve vaktıle husnu ifayı vazi
fe edip etmediklerini nazarı teftiş ve tahkikten duretmeyıp ara-
sıra bizzat karakolları devir ile askere zabıtanı tarafından 
nizam vazifelerinin daima kıraat ve tebliğ olunup olunmadığını 
tetkik etmeğe mecburdur 

Madde 25 Nöbetçiler ve keştuguzar eden kollar tara
fından tutun kaçakçısına ve sair bu makule eşhasa tesadüf 
ettiklerinde derdest ederek mensub olduğu karakola goturup 
defterine kaydettikten sonra derdest ettiği kimseyi zabitine 
irae eder derdest esnasında ademi itaat veya teşhiri silâh eden
lere kavanın ve nizamatı devleti alıyeye tevfikan muamele 
edilir 

Madde 26 — Boluğe kumanda eden zabıt veya muavini 
derdest olunan kaçakçı ve tutun ve edevatı ne suretle ve kim
ler marifetile derdest olunduğunu mübeyyin tanzim edeceği jurnal 
ı 'c be ıaber mahfazan reji memuruna gönderir \ e tütün kaçak
çısını idareden yapılacak takrir ile beraber mahfuzan mahallî 
hükümetine teslim eyler ve bunlardan maada derdest olunacak 
eşkıya ve sair eşhası muzırrayı dahi bir kıt 'a zabıt varakasıle 
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doğrudan doğruya mahallî hükümetine tevdi eder ve tutun ka
çırıldığına dair alınacak malûmat üzerine derdestine teşebbüs 
olunupta netice hasıl edemez ise cereyanı vak'aya ve hiç bir 
vukuat olmaz ise vukuat olmadığına dair boluk yüzbaşıları ta
rafından mahallî reji memuruna jurnal verileceği gibi beher 
gün akşam üzen bir gun zarfında kaç nevi vukuat olarak ne-
kadar jurnal takdim olunmuş ise hulâsalarını ve hiç bir gûna 
vukuat yok ise vukuat olmadığını mubeyvm bir jurnal tanzim 
edip tabur kumandanına takdim eder Tabur kumandanı dahi 
deftere kaydettikten sonra alay kumandanına irsal eyler ve 
bölükler takdim ettikleri jurnalları defteri mahsusuna kayid 
edecekleri gibi tabur ve alay kumandanları dahi verilen jurnal-
lara nazaran arkası aranılacak mevaddı tamik ve taharri ede
ceklerdir 

Madde 27 — Reji memurları istihbaratı mahsusalarına mebni 
idareleri dahilinde kâm kır ve sahralarda takibat ve taharrıyat 
icrasına lüzum gördükleri halde ol mahalle sevkolunmak üzere 
kol çıkarılmasını mahalli jandarmasının en buyuk zabitinden 
veyahut muavininden tahriren taleb edebilir ve dahili memle
kette ve insan sakın olan mahallerde tahaırıyat icrası için reji 
veya jandarma memurları tarafından vukubulacak müracaat 
üzerine mahallî hükümet memurları tarafından kavanını ıımumı-
yeı Devleti Osmanıyeye tevfikan muamelatı lazıma icra kı
lınır ve kuvvei zabıta ıçm askere lüzum gorunur ise hü
kümet memurlarının verecekleri karar merkezi vilâyette alay 
ve livada tabur kumandanları vasıtasıle kordon boluğu 
yüzbaşısına tebliğ ile icabı icra kılınır ve dahili memlekette icra 
kılınacak taharrıyat için hancı şehirde bulunan kordon boluğu 
efradı celbolunmayıp zabıta memurları efradı zaptiye ile ikti
zasını icra ederler ve hükümeti mahallıyeden emri resmî olma
dıkça kordon boluğu zabıtanı kendi vevahut valnız reji me
murlarının reyi ile insan sakın olan mahalle giremezler Taharri 
emri hükümeti mahallıyeden istihsal olununcıya kadar nıuhtefı 
tutun ve edevatının kaçırılması memulu kavı ıduğı reji memuru 
tarafından beyan olunur ise ol mevkiin zaptı ve veya jandar
ma zabiti şüphe olunan mahalden bir şey kaçırılmaması ıçm 
orasını haricen nezaret altına alarak muhafazasına dikkat ve 
itina eder ve keyfiyeti derakab mensub olduğu tabur kuman
danına dahi bildirir ve şayet kordon boluğu zabıtanı böyle 

TBMM KÜTÜPHANESİ



742 

bir şey haber alırlar ise kezalik haricen muhafaza altına al
makla beraber kanunen lazımgelen muamelenin icrası ıçtn reji 
memurıle tabur kumandanına suratı mumkıne ile ış'arı keyfiyet 
eder ve mezkûr boluk efradından bırı tutun ve edevatının 
bir mahalde muhtefı bulunduğunu haber aldığı anda sılsıleı 
meratıb kaidesine riayetle bolûk zabitine haber verir ve 
bıttahkık bunlar kır ve sahralarda ise doğrudan doğruya 
zabiti mumaileyh taharri ve derdestle icabını icra ve dahili 
memlekette bir mahalde veya insan sakın olan bir yerde 
ise kanunen lazımgelen muamelenin icrası için reji memurıle 
tabur kumandanına ış'arı keyfiyet eder ve hariçten bir muhbir 
tarafından dahi kendisine verilecek malûmat üzerine tahkiki 
madde ederek hakikati tebeyyün eylediği surette bermınvalı 
muharrer iktizasını icra eyler ve bu yolda takdim ettiği jurna
lin hükmünün icra olunup olunmadığım anlamak üzere bölük 
zabiti ışın arkasını araştırır 

Madde 28 — Kordon bölükleri efradı on dokuzuncu mad
dede beyan kılındığı üzere baraka ve karakollara taksim ve 
ikame ettirildikten sonra reji idaresince karakolların adedi 
tezyıd veya tenkis ve muhafaza kordonu tevsi veya tahdid 
olunmak istenildikte keyfiyet makamı seraskerıye iş 'ar olunur 
Makamı muşarileyhce mucibi istizan görülenleri bılıstızan şe-
reftaallûk edecek ıradei seniye mucibince ve muhtacı istizan 
olmıyanları doğrudan doğruya emir ve icra olunur 

Madde 29 — Reji idaresi memurları ile müfettişleri bil
cümle efradın mevkilerinde bulunduklarını ve nızamen muay
yen olan vezaifi ifa edip etmediklerini tahkik etmek üzere 
kordon teşkil eden hatları ve bilcümle karakolları ve seyyar 
kolları istedikleri zaman teftiş ve muayene edebilirler Muhafaza 
boluğu zabıtan ve efradı dahi reji memur ve müfettişlerinin 
taleb edecekleri izahatı beyana mecburdurlar Reji memurları 
şıkâyatı vakıalarını Dersaadette ve vılâyat merkezlerinde alay 
ve sancak merkezlerinde tabur kumandanlarına b a takrir beyan 
ve kumandanlar dahi kendilerine beyan olunan şikâyat üzerine 
icra edecekleri muamelenin neticesini reji memurlarına cevaben 
iş 'ar ederler Reji memurlarının icraatı kumandanlar tarafından 
nazarı mühleaya alınarak icabı icra kılınmadığı halde reji mü
diriyeti umumıyesı marifetile makamı Seraskerıye müracaat 
edilir 
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Madde 30 — Fııh kanunen mucazatı mucıb olmayıp fakat 
kordon bölüğünde istihdamı tecviz olunmıyan neferatm efradı 
zaptiye ile becayişi icra kılınır 

Madde 31 — Kordon veyahut kadımen müstahdem olan 
zaptiye bölükleri ve polis neferatı tarafından kimsenin ihbar ve 
vasıtası olmaksızın müsadere olunmuş ve yahut bunların mu
avenet ve ihbarları ile derdest edilmiş kaçak tutun ile edevat 
ve alâtı memnuadan tahsil olunan cezayı nakdileri nizamı 
mahsus mucibince reji memuru tarafından taksim olunur ve 
kordon ve yahut zaptiye bölüğüne aid hisse boluk yüzbaşısına 
ba ilmühaber teslim olunup jandarma idaresince boluk efradına 
taksim ve ita kılınır Şu kadar kı efrattan hisselerini ahzeden-
lerın verecekleri makbuz senedlerı ziri boluk zabitleri tarafın
dan bamazbata tasdik olunarak tabur kumandanına gönderile
cek ve taburca kayid ve bamazbata tasdik olunduktan sonra 
reji memuruna irsal olunur ve bu halde reji memuru boluk 
yüzbaşısından almış olduğu ilmühaberi kendisine iade eder Bir 
sene zarfında hangi tarihlerde ne kadar aidat alınmış ve kimlere 
ne suretle taksim ve ita kılınmış ise beher sene her bölükten 
mazbatalı ikişer nüsha müfredat deften tanzim ve tabur mec
lisinden tasdik ile alaya irsal ve bunların bir nüshası alay 
nezdınde hıfz ile diğeri alay kumandanları tarafından Makamı 
Seraskerıye takdim kılınır 

Madde 32 — Reji idaresince muhafaza hizmetinde kulla-
nılan kimselerden kordon bölüklerine dahil olmak ıstıyenler 
işbu talimat ile nizamatı zaptiye ahkâmına tevfikan ifayı vazife 
edeceklerine müteahhid oldukları halde husnu hallerine dair 
idarei mezkûreden istihsal edecekleri şehadetnamelerı Dersea-
dette Zaptiye Nezaretine ve vilayet merkezlerinde alay ve li
valarda tabur kumandanlarına ba arzuhal ita etmeleri lâzımdır 
Bu yolda müracaat edenler cismen ve sınnen istihdama elveriş
li oldukları etıbba tarafından tasdik olunduktan ve tetkıkat ve 
muamelâtı lâzıma ifa edildikten sonra diğer talihlere tercıhan 
piyade ve ne nizamı dairesinde hayvan tedarik edenler süvari 
neferlığıne kayid ve kabul olunurlar 

Madde 33 — Kordon bölükten zabıtan ve efradı idareleri 
dahilinde bulunan kır ve sahralarda ve muhafaza kordonu ci
varında müşahede edecekleri veya ihbar olunacak tütün kaçak-
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çılarını derdest ve hükümete teslim edeceklerdir ve dahil ve 
harici şehirde ve sair icab eden mahallerde hafi ve celi tahkikat 
ve taharriyat ve ihbarat ve bahren icra olunacak muhafaza ke-
mafissabık reji idaresine aid olduğundan kordon bölükleri efra
dının vazifeleri haricinde esbab beyanile jandarma heyeti reji 
idaresini mesul edemez. 

Hatime 
İşbu kordon bölüklerinin tertib ve teşkili kaçağın meni için 

reji idaresine bir muavenet kabilinden olarak hükümeti seniye 
işbu talimat vasıtası ile şartname haricinde bir gûna taahhüd 
ve mecburiyet almadığı gibi işbu bölüklerin dersaadet Selanik 
Bursa İzmirde teşkili dahi bir tecrübe maksadına mübteni ol
makla muhassenatı görüldüğü halde iktizayı mevakıa göre vi-
lâyatı saireye tamimi ve muhassenatı görülmediği takdirde hali 
aslisine irca olunmak üzere ilgası mukarerdir. V e bir de beşinci 
maddede münderiç cetvelde gösterilen tertibatın icabı hal ve 
mevakıa göre tezyid ve tenkisi reji idaresinin istidası ve jan
darma dairesinin tensibi üzerine makamı seraskerinden verilecek 
mezuniyete mütevakkıftır. 

irade tarihi: 5 rebiülâhır 1304, 20 kânunuevvel 1302 

Nr. 1 8 8 — Dairei bahriye imalât sıbyani taburunun 
sureti idaresine dair nizamname 

BİRİNCİ F A S I L 

imalât sıbyanî taburunun tertib ve teşkili 

Madde 1 — İmalât sıbyanî taburu dairei bahriye imalât me-
vakiinde istihdam olunmak ve zabitanı imalât mevakiınde iş 
başılık eden zabitandan müretteb olmak üzere teşkili dairei 
bahriye fabrikalarile inşaat mevakii hidematı smaiyesi ihtiya-
catı mübremesinden olması üzerine taşra ve Dersaadet ahalisi 
etfalından teşkil olunur. 

Madde 2 — İşbu tabur sekiz bölükten mürekkeb ve he r 
bölük fahrî çavuş ve onbaşıları dahil olarak yüz neferden mü-
rettebtir. 
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Madde 3 — Tabur ve bölüklerin fermanlı ve buyurltulu zabit
leri tertibi nizamisine tevfık olunur Fakat bu zabıtan bendi 
evvelde beyan olunduğu üzere ameliyatı mevakii ış basılarından 
intihab olunacağı ve binaenaleyh her gun mensub bulundukları 
mevakıde işle meşgul bulunacağı cihetle sıbyanın kışla deru
nunda emrü inzibat ve terbiyelerine hasrı nazarı dikkat etmek 
ve münhasıran bunların vezaifi askeriye ve idarei dahiliyelerini 
deruhde eylemek üzere sanayi alayı zabiıanından her bölük için 
fazla birer dahiliye yüzbaşısı bulunur 

Madde 4 — Sıbyan taburu bölüklerinde ıstmdam olunacak 
dahiliye zabitleri okur yazar takımdan ve husnu ahlak ile mut-
tasıf ashabı iffet ve istikametten intihab olunur 

Madde 5 — Taburu mezkûrun efradı kendi rıza ve istida
ları üzerine birinci bendde tayın olunduğu veçhile Dersaadet ve 
vılâyatı şahane sekenesi etfahndan alınır V e kendileri işbu 
nizamnamenin mevaddı atıyesı ahkâmına tevfikan terdrıs 
ve terbiye edilerek inşaat daıresıle fabrıkaı hümayunlar ım ılat 
mevakiinde istihdam olunur 

Madde 6 — Sıbyan tabur ve bölüklerinde istihdam olunan 
dahiliye zabitlerinin terfii rütbeleri mensub oldukları alayın sair 
taburlarına veyahut Fabrıkaı hümayunlar ile sufunu şahaneve 
nakil suretile dahi hakkı terfileri muhafaza edilir 

Madde 7 — Gerek zabıtan ve srerek nehr ı t ı ı maaşat ve 
tayınatı askeriye ve eşyayı mıadıyesı nizamı dairesinde ita olu
nur Fakat sıbyan neferatmın cumalık elbisesi olmak üzere nu
munesine tevfikan on sekiz ayda bir kere bir siyah ve bir be
yaz pantalon ile kezalik siyah ve beyaz olarak birer yakalı 
gömlek ve birer çift kundura ve senede bir defa ış başında 
giymeğe mahsus olmak ve koyu lâcıverd dımı kırpasının alâ 
cinsinden bulunmak şartıle birer yakasız gömlek ile birer pan
talon verilip melbusatı nizamileri bunlara mahsub edilmez 

Madde 8 — İmalâtı sıbyanî efradıle bunlardan neferlık 
silkine nakledenler sair arkadaşlarından yanı sanayi taburları 
neferlerinden tefrik olunmak üzere tayın olundukları sanatları 
kema huvelmatlûb istihsale çalışmalarını teşvik ıçm sınıflarına 
mahsus birer alâmeti mümeyyize talik ederler 

Madde 9 — Sıbyan efradına aynen tayın itası refikleri 
hukukuna müdahaleyi tecviz demek olacağından katiyen 
memnudur 
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İKİNCİ F A S I L 

Neferatın ahz ve kabulüne dairdir 

Madde 10 — Dersaadet ve taşra ehalisinden imalâtı sıbyan 
taburu bölüklerine kabul olunacak çocuklar esnanının haddi 
evveli on iki ve gayeti on beştir. Hududu muayyene haricin
de çocuk kabulü gayri mücaz isede kabullerine iradei seniye 
şeref taallûk eden etfal bu hükümden müstesnadır. 

Madde 11 — Taş ra ahalisinden olan sıbyan nizamının mü
saadesine istinaden biraderlerini kendi taburlarına yazdırmak 
isterler ise yazdırılması istenilen çocuğun sinni hududu muay
yene dahilinde ve sıbyan taburuna yarayacak bir heyette ol
madıkça kabulü caiz değildir. 

Madde 12 — Çocukların esnayı kaydinde ashabı namus 
ve iffetten olduklarına dair mahallât eimme ve muhtarları tara
fından memhur ilmühaber alınması tabii isede velileri tarafın
dan hüsnü rızaları ve kendi müracaatlarile yazdırdıklarını şamil 
birer sened dahi alınıp badehu etıbba marifetile muayene 
ettirildikten sonra ilel ve eskamdan beri görünenler kayid ve 
kabul olunur. Bu gibi çocuklardan kimsesiz bulunanların kayid 
ve kabulü devairi hükümetin tavassut ve tasdikına mütevakkiftir. 

Madde 13 — Badelkayid bölüklere verilmek üzere tabura 
gönderilen efradı sıbyan taburu muallimi tarafından imtihan 
edilip tahsilatı müktesebesi sıbyan taburu ders cetvelinin hangi 
sınıfına muadil görünür ise dersçe o sınıfa oturtturulur. 

Madde 14 — İmtihanı umumî zamanından evvel veya sonra 
yazılan etfalı sıbyaniyenin bidaai ilmiyeleri sıbyan taburu ders 
cetvelinde gösterilen derecatı fenniyeden ziyade bulunsa bile 
o senelik sırf sanata ait olan fününu tahsil için ayrılmış olan 
sınıfa almaktan sarfı nazarla imtihanı umumî zamanına kadar 
cetveli mezburun son seneye mahsus dersleri okutturulan sınıfa 
devam ettirilir. 

Madde 15 — Her bölükte ledelhace müracaat olunmak 
üzere mükemmel birer sicilli ahval defteri tutulur. V e alınan 
neferatın künyelerile tarihi velâdet ve mahalli ikametleri alâ-
mahüvessahih kayid ve tescil ve sınıflarile terakkiyata ve mü
kâfat ve mücazata dair gördükleri her nevi vukuatın kâffesi 
tarihleri ile beraber künyeleri üzerine şerh ve tafsil olunur, 
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Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Müddeti istihdamiyeye aiddir. 

Madde 16 — Müddeti istihdamiye beş senesi sıbyan diğer 
beş senesi de sanayi neferliği olmak ve badehu ihtiyat sınıfına 
nakil ile bu sınıfta dahi üç sene çalışmak üzere on üç senedir. 

Madde 17 — Müddeti merkumeden sıbyan ve sanayi ne-
ferliğine aid olan on senenin ifası mecburî ve üç sene ihtiyat 
sınıfında olarak çalışmak dahi tabiidir. Fakat bu son üç sene 
için atide gösterileceği üzere dolgun yevmiye verilir. 

Madde 18 — Mecburiyülifa olan on sene müddeti istihda
miye sıbyan taburuna tarihi duhulünden muteberdir. 

Madde 19 — İmtihanı umumide imtihan veremiyerek ol
duğu sınıfta kalan sıbyan birinci defada müddeti istihdamiye-
lerinden bir şey zayi etmezler. Fakat iki defa olarak imtihan 
veremeyipta bir sınıfta kalır ise ikinci defasında geçirmiş ol
dukları bir sene müddet keenlemyekün hükmünde tutulup 
müddeti istihdamiyelerinden tenzil olunur. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Usulü tedris ve terbiyeye dairdir 

Madde 20 — Ders sınıflarına taksim olunan sıbyan atiyüz-
zikir cetvelde gösterilen dersleri okumak mecburiyetindedir. 

Birinci sınıf 

Elifbayı osmanî, eczayi kuran, kıraat ve hattı türkî. 

ikinci sınıf 

Kuranıkerim akaidi diniye kıraat ve imlâ amali erbaa sanat 
(işe yarayacak derecede çıraklık) tır. 

Üçüncü sınıf 

Kuranı kerim akaidi diniye kavaidi osmaniye kitabet, kesri 
adi ve aşarî imlâ ve yazı resmi hattî sanat (ufak tefek işleri 
kendi başına görecek kadar çırakl ık) tır. 
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Dördüncü sınıf 

Mükemmel hesab hendesei hattıye kavaidi osmaniye kitabet 
resımı hattî sanat ( mensub olduğu sanatı tarif ile başlı başına 
yapabilecek derecede kalfalık) tır 

Beşinci sınıf 

Eşkâli hendese ve mesahat muhtasar coğrafya cerrueskal-
den alâtı basite mebadu kimya kitabet resmi hattî sanat (men
sub olduğu sanata müteallik ameliyatı malûmat ve mehareti 
kâmile ile icra edecek cerecede kalfalık) tır 

Madde 21 — Sıbyana okutulacak ulûm ve fünun mensub 
oldukları sanayiin icabı tabiisine tevfik için her hangi sınıf olur 
ise olsun o sanatı öğrenecek çocuğun mutlaka okuyup yazması ve 
mumkun mertebe hesap ve coğrafya bilmesi lâzım ısede hen
dese kimya makine ftnlerı makınecılık, dökmecilik demircilik 
sanavnnın fenni aslısı olduğundan bu sınıflara mensub olan sıbya-
nın bıeyyıhal bu fenlen tahsil etmeleri elzem ısede fakat Terzilik, 
kunduracılık, murettıblık sanatlarına verilenler için hendese gör
mek ve kımvamn ahkamını ameliyata tatbik eylemek fenni aslî 
olmadığından bunların güzelce hesap bilmeleri usul üzere defter 
tutmaları selis ibareleri okumaları tarih ve coğrafya görmeleri 
kâfi olmakla bu sınıflarda bulunan sıbyanın derslere çalışmaları 
ve marangozluk tavşanlık ve aulgerhk edecek sıbyanın mimar
lığa aid fünunıı nazariye görmeleri elzem olmasına mebni ders 
programı olveçhıle tertib olunur 

Madde 22 — Ders ve müzakere vakıflarını ıraeye mahsus 
olan cetvel bılmuzakere muallimler tarafından tertib ve fusul ve 
mevasıme göre tebdil ve tadıl olunur. 

Madde 23 — Her sınıfın Mekâtıbi Askeriyeye muvafık su
rette başka başka birer dershanesi olmak lâzımdır. 

Madde 24 — Birinci sınıf sıbyanî ış başına gitmeyip her 
gün ders ile meşgul olur Sunufu saire sıbyanî sabahlayın er
kenden öğle ezanından iki saat evvele kadar derse çalıştırılıp 
badehu iş başına sevk ve tevzi olunur 

Madde 25 — Neferhğe geçmiş olan efrad ikmali tahsil et
miş olacaklarından bunlara ders okutulmaz. 

Madde 26 — ö z r ü şer ' i olmaksızın dershaneye gelmiyenler 
ile esnayı derste uslu oturmıyanlar ve derse çalışmayıp ders 
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zamanını oyun ile geçirenler olur ise derhal muallimler tarafın
dan jurnal edilip mudırıyete verilir 

Madde 27 — Funun ve sanayıa müteallik dersler zabıtan 
ve akaıd^ dair dersler dahi eımmeı askeriye tarafından tedris 
olunur 

Madde 28 — Tedris olunan sıbyanın her uç ayda bir kerre 
hususî imtihanları icra edilip muktesebatı ilmiyeleri nazarı tet
kikten geçirilir 

Madde 29 — Sıbyanlık müddetine mahsus olan Funun ve 
ulûmu bılıkmal neferlık sınıfına nakl edenlere birer kıt a şeha
detname verilir V e bu şehadetnamelerde her sene okunan 
dersler yazılıp balâsına da son sınıfta tamam numaraya nıs-
betle kazandıkları numara derç edilip zeyli muallimler tarafın
dan tahrir olunur 

Madde 30 — Beş sene evvel tekmili funun ederek sıbyan-
lığa mahsus imtihanların kâffesını ikmal edenlere usulen şeha 
detname verilir Fakat böyle bir şehadetnameye mazhar olanlar 
ehliyet cihetile arkadaşlarına tekaddum ederler isede neferlığe 
nakledemezler Neferlığe nakletmek mutlaka sıbyanlık müdde
tini ikmale meşruttur 

Madde 31 — Sıbyan taburunda en ziyade dikkate şayan 
olan şeylerin bin çocukların husnu terbiye ve idareleri olup 
dahiliye zabıtanı bunların lıeclıtterbıye hocaları demek olaca
ğından bu taburun dahiliye zabıtanı etfalın her suretle tashihi 
ahlâk ve takvıyeı diyanetleri nıkatı muhımmesıne nasbi nazarı 
ihtimam ederek mahasını ahlâka dair kendilerine ders verirce 
sine vesayayı pederane ve nasayıhı hakımanede bulunmak ve 
kışladan dışarı çıktıklarında ahvali hariciyelerini dahi bilvasıta 
veya bizzat tahkik ve tecessüs etmek lâzım gelir Etvar ve mış-
varca sui hareketlen görünen çocukları evvelâ tektir etmek ve 
mutenassıh olmayıpta sui harekâtta devam eden olur ise bilâ 
müsamaha haber verip tevbıh ettirmek dahiliye zabıtanının 
vezaıfındendır 

BEŞİNCİ F A S I L 

fşbaşıltğa ve yevmiyeye aittir 

Madde 32 — Sıbyan efradının tahsil edeceği sanayii ılmıve 
şunlardır 
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İnşaat dairesine mensub olan sanayi 

Demircilik sarnıççılık dürbin ve barometrecilik levhacıhk 
kalafatçılık pusla ve fenercilik perçincilik kurşunculuk zırh-
çılık tesviyecilik dökmecilik kılavuzculuk tornacılık telgrafçılık 
endazehane tavcılık çakmakçılık köşebentçilik modelcilik had
decilik top arabacılık ahen top arabacılık tapıserlik 

Tesviyecilik tulumbacılık galvanizmacılık tornacılık kalcılık 
zırh ve levha haddeciliği polatıyacılık bakır ve kurşun had
deciliği köşebend yuvarlak ve sair haddeciliği şaft ve bodos
lama ve saire dökmeciliği tavcılık kalcılık perçincilik boruculuk 
levhacıhk demircilik köşebentçilik cıvata demirciliği kalafatçı 
kazancı maça demirciliği kılavuzculuk maden dökmeciliği ba
kırcılık pirinç dökmeciliği bunlardan başka bazı sanatlar daha 
var isede o sanatların tersanei amire haricinde revaç ve itibarı 
olmayıp halbuki neferatın maişeti haricileri nazarı dikkate 
alınıp kendilerini hariçte revacı olan sanayii umumiyeden birer 
sanatın lâyikile öğretmekliğe sevk edildikten ve maişeti müs
takbelden olsuretle tahmin ve temin kılındıktan sonra sanayii 
hususiyede dahi istihdamları mücazdır. 

Madde 3 3 — İptida işbaşına tayin edilecek efradın meyil 
ve kabiliyetini gözeterek yani kendileri bir müddeti muayyene 
zarfında imalât mevakiinde gezdirilerek hangi san 'a ta izharı 
şevk ve istidat ve heves ederse o san'ata verilir. 

Madde 34 — Sıbyan ve efradı sanaiya iş başında buluna
cakları günlere mahsus olmak üzere maaşlarından gayri sınıf
ları derecatına göre itası lazımgelen yevmiyelerin miktarı ati-
yüzzikir cetvelde muharrerdir. 

Fabrikalar 

Cetveli yevmiye 

Para 
00 
20 
30 
40 
50 

Sınıf 
1 
2 
3 -
4 
5 

Bu sınıf efradı iş başına gitmiyeceği ci
hetle yevmiye verilmez. 
Sıbyan sınıfıları 
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Para Sınıf 
60 6 1 
70 7 
80 8 1 Sanayi sınıfları efradı 
90 9 j 

100 10 | 
160 1 | 
220 2 l ihtiyat sınıfları 
280 3 f 
Madde 35 — Sıbyan ve neferata yevmiye itası atiyüzzikir 

üç şartın vücuduna mütevakkıftır. Birincisi Mevsim sayf ise altı 
ve şita ise beş saat veya daha ziyade iş başında bulunmuş 
olmaktır. Bu miktar zamandan aşağı çalışmış ise o günkü 
yevmiyesi verilmez. İkincisi elinde o gün ita kılınmış biri be
yaz biri sarı yahut ikiside sarı veya beyaz marka bulunmak 
olup yevmî iki marka irae edemiyenler yevmiye ahzine hakkı 
olamaz. Üçüncüsü bir kabahet ile o gün mahkûm veya 
mahpus olmamaktır. Şaye t hapis cezasını İskata kâfi elinde 
markası bulunur ise o günün ücretini alabilir. 

Madde 36 — Sıbyandan her kim yedinde bulunan alet ve 
avadanlığı kırar veya zayi eder yahut elbisesini miadından 
evvel yırtıp telef eyler ise kendisine tazmin ettirilip esmanı 
baligası yevmiyelerinden kesilir. 

Madde 37 — Kol ağasından mülâzımı saniye kadar ameliyat 
mevakiinde müstahdem zabitana iş başında bulundukları zama
na mahsus olmak şartile maaşlarından başka yevmiye üçer 
kuruş verilir. 

Madde 38 — Sıbyan bölükleri efradının birinci senesinde 
yani iş başına gitmeyip sureti daimede dersle meşgul buluna
cakları müddette kendilerince mucibi yeis ve fütur olmamak 
üzere maaşı askerilerinin nısfı dört kısma ayrılıp her hafta 
birer taksiti iş başına giden arkadaşlarına verilen yevmiye gibi 
muntazaman ita kılınır. 

Madde 39 — İş başında bulunacak efrad usulü dairesinde 
her gün yoklama edileceğinden azarı meşrua olmadıkça iş başına 
gelmemiş ve işini bırakıp öteye beriye savuşmuş ve kendisine 
gösterilen işi bozup kırmış veyahut vakit ve zemanile ihzar ve 
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imal etmemiş ve ustalarına itaatsizlik v e serkeşlik eyltmış 
olanlar görüldüğü halde ış basıları veya zabitleri taraflarından 
iktiza e d e n memurlara ihtar ve ihbar ile mücazat görmeleri 
zımnında jurnallar yapılıp takdim olunur 

ALTINCI FASIL 

Usulü ımtıhanıyeye dairdir 

Madde 40 — Birinci sınıftan diğer sınıfa nakl etmek sene 
başında imtihan vermeğe münhasır olduğu cihetle sıbvan Ef
radının sene içinde veya diğer yolda sınıflarının tebdil v e terfii 
c a i z olamaz 

Madde 41 — Her sene imtihanı umumide birinci sene Sıb 
yanı valnız okutturulan mebadıı ulûmdan ve sunufu saire Sıbyanî 
dahi okudukları funun ile imal ettikleri mamulattan ve sanayi 
efradı yalnız mensub oldukları sanatların işlerinden imtihan 
edilir 

Madde 42 — Her sanat ve dersin tam numarası o sanat 
ve dersin ehemmiyetine gore heyeti muallimin v e imalât me
murları taraflarından tayın olunacağı cihetle bunların hım imti
handa umum numara yekûnunun sülüsü v e bir dersinden ni
hayet beş ı umarayı kazanan efradın sınıfları terfi ve her hangi 
ders ve sanattan olur ise olsun beş numaradan aşağı alanlar 
bulundukları sınıflarda terk ve ipka olunur ve sınıf geçemıyen 
efradın vevmıyelerı dahi indirilip eski halinde bırakıhı 

Madde 43 — Bir sene imtihanını veremıyenler terfii sınıf 
edemıyeceklerı gibi beş sene bir sınıfta kalanlar ve yirmi ıkı 
yaşına kadar sıbyanlıktan kurtulamıyanlar neferlıkle donanma
ya ihraç olunur 

YEDİNCt F A S I L 

Terfii rütbeye dairdir 

Madde 44 — Terfii rütbede kıdeme bakılmayıp efradın 
tahsil ve meharetıne ve idarei askeriyece olan vukufuna ve 
hüsnü ahlâkına nazar olunur Ameliyat imtihanında numara 
takdir edilmek üzere her şahsın bılımal irae edeceği her nevi 
mamulât kendisine terk olunacağından istediği yerde füruht 
etmek üzere bunların münasip yerlerine birer damga vurulur. 
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Madde 45 — Sıbyan sınıflarında onbaşı çavuş nasbi hakiki 
olmayıp kendilerini teşvik için fahrî ve itibarî isede sanayi 
efradı nizamı dairesinde terfii rütbe ederler. 

Madde 46 — Terfii rütbe için sanayi efradından aranılacak 
hasaisin birincisi neferlik sınıfına ba şehadetname nakletmiş 
olmasile beraber ilim ve san'at cihetinde akranından ziyade 
numara kazanması ve idarei askeriyede oldukça vukuf ve 
malûmatlı bulunması ve kendisini lekedar edecek hiç bir cünha 
ile müttehim olmayan erbabı iffet ve istikametten olmasıdır. 

Madde 47 — Kırk birinci maddede muharrer evsafı cami 
olmadıkça hiç bir ferdin terfii rütbe etmemesi ve esnayi inti
hapta sicilli ahval defterine müracaat edilerek neferatın vukuatı 
sabıkası nazarı tetkik ve muayeneden geçirilerek ana göre in
tihab edilmesi iktiza eder. 

Madde 48 — Bir bölükte on fahri onbaşı ile altı fahrî ça
vuş olup tahsili san 'ata mâni olduğu cihetle bölük eminliği 
yoktur. Bölük eminlik vazifesini birer ay müddetle sıra çavuş
ları münavebeten ifa ederler. 

Madde 49 — Her neferin elinde isim ve san'atile sınıfını 
mübeyyin bir jurnal bulunur ve her gün yoklamasında ol günün 
vukuatile icaresi zikrolunan jurnala kayid ve işaret olunarak hıfz 
edilmek üzere sahibine verilir. 

Madde 50 — Sanayi alayları taburlarında münhal mahal 
vukuunda mülâzimler sıbyan taburundan yetişmiş çavuşların 
en güzide ve mahir ve bölük idaresine vakıf ve muktedir olan
ların mahasini ahlâk ile müştehir bulunanlarından intihab olnur 
ve bu usul ilânihaye muteber tutulur. Zabit olarak sanayi ala
yına nakletmek efradın yedi ihtiyarında olduğundan Mülâzimi 
saniliğe intihab olunması lâzımgelen çavuşların rizaları tahsil 
edilir. 

SEKİZİNCİ F A S I L 

Mükâfat ve mücazata dairdir 

Madde 51 — Sıbyanın gerek ilimce ve gerek sanatça 
dersleri muayyen ve mukarrer olduğundan her gün dersini yo-
lile okuyup öğrenmiş olanlara hocaları tarafından birer beyaz 
mükâfat markası ve iş başında yaz günleri tam altı ve kış 
günleri tam beş saat çalışanlara ustaları tarafından birer 
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san marka verilir ve dersine yahut işine emsalinden ziyade 
Çalışmış olanlara ikişer ve fevkalâde meharet ve gayret 
edenlere üçer aded marka ita olunur. 

Madde 52 — Akşam yoklamasında sıbyanın ellerinde bu
lunan markalar dahiliye zabitleri marifetile toplanıp yevmiye 
defterile jurnallarına kayid olunur ve imtihanı umumide bu jur-
nallar sicilli ahlâk ve malûmatile beraber okunur. 

Madde 53 — Bir günde iki ve daha ziyade mükâfat Mar
kası alanlardan bir markadan fazlasının her biri birer günlük 
cezayı iskat edeceği cihetle her hangi bir marka alan sıbyanın 
ol gün bir kabahati zuhur ederde üç gün hapis lâzım gelir ise 
yedindeki markadan fazla gerek beyaz ve gerek sarı üç mar
kası bulunduğu takdirde o günkü kabahati için hapis olunmaz 
fazla markası eğer markası iki ise üç gün yerine bir gün hapis 
olunur. 

Madde 54 — Ceza hapis ve riyazet ve kışladan harice 
salıvermemek üzere tevkif cezası üç nevi olup hapis cezası 
atide muharrer ahval üzerine bilmuhakeme töhmeti taayyün 
ettikten sonra icra olunur ve ne kadar müddet hapsine karar 
verilmiş ise mahkûmualeyhin yedindeki jurnala kayid olunur 
riyazet cezası ise ahvali atiyeden dolayı kabahati taayyün et
mesi üzerine hükmolunarak müddeti mahkûmiyetinde mah-
kûmualeyhe ekmekten başka bir şey verilmemek ve arkadaşları 
taam ederken ayak üzerinde durdurulmak suretinden ibarettir 
riyazet cezasının müddeti nihayet üç gündür. Tevkif yani gez
mek üzere dışarı çıkarılmamak cezası dahi hafif kabahatlere 
mütenasib bir müddet zarfında kışla kapılarından dışarı salıve
rilmemek cezasını camidir. Yani hapis olunan yalnız ekmekten 
başka bir şey yimemek ve riyazet cezasile mahkûm olan kış
ladan dışarı çıkanlmamk tabiidir müttehemin ders ve sanatı 
hapisten başka bir ceza ile tatil edilmez. 

Madde 55 — Zabitan tarafından vuku bulan tenbihatı din-
lemiyenler ve emredilen hizmeti görmiyenler birinci defada 
kabahatine göre bir günden üç güne kadar riyazet cezasile 
mahkûm olurlar eğer üç ay zarfında tekerrür eder ise ikinci 
defasında yine kabahatine göre riyazet cezası teşdit ve mah
kûm olan sıbyan bir günden üç güne kadar hapis ve tevkif 
olunur. 
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Madde 56 — Sıbyan efradının birbirine söğmesi ve fena 
lâkırdı söylemesi memnudur. Her kim söğer ve fena lâkırdı 
söyler ise ilk defasında bir gün ve üç ay içinde tekerrür eyle
diği halde ikinci defasında iki gün üçüncü defasında üç gün 
riyazet cezasile hükm olunup dördüncü defasında bir gün 
haps edilir. 

Madde 57 — Her kim diğerini cerh etmiyerek bile darp 
etse kabahatinin derecesine göre bir günden üç güne ve eğer 
zararsız cerh etmiş ise bir haftaya kadar haps olunur ve ka
bahatinin derecesine göre bir aydan üç aya kadar kışla kapı
sından dışarı salıverilmeyip tevkif olunur eğer üç ay zarfında 
bu gibi kabahati tekerrür eder ise bu gibi çocukların cezası 
iki kat olmak üzere hükmolunur ve bu hükümden sonra yine 
tekerrür eylediği takdirde o gibilerin ıslahı kabil olamıyacağı 
anlaşılarak Donanmayi Hümayun neferliğine nakledilmek üzere 
Divanıharb Mazbatası tanzim ve takdim olunur. 

Madde 58 — E f ali şenia ve sirkat ve birini amelden tatil 
edercesine darp ve cerh eden olur ise bu gibilerin kanunen 
terettüb edecek cezalan tayin ve hükm olunmak üzere Diva
nıharb Mazbataları tanzim ve takdim olunur. Kışladan yahut 
iş başından firar edenler birinci defada vücudlarının tahammü
lüne göre beş değnekten on değneğe kadar darp olunduktan 
sonra bir hafta riyazet ve altı aya kadar kışladan çıkarılmamak 
yani hanesine ve gezmeğe gönderilmemek cezalarile mücazat 
olunur ve ikinci defasında darp ve riyazetten başka hal 
ve sıfatına göre üç günden bir aya kadar hapsine hüküm 
verilir. 

Madde 59 — Sıbyanın sigara içmesi memnu olduğundan 
ve çubuk içmeğe cüret edenler birinci defada bir gün ve 
ikinci defada iki gün ve üçüncü defada üç gün riyazet 
cezasile hükm olunup dördüncü defasında haps olunur. Di
vanıharp Mazbatası tanzimini müstelzim olmıyan kabahatlerin 
cezalarını tabur binbaşıları tayin ve hükm eyledikten sonra 
dahiliye zabitleri icra eder. Hapsine hükm olunan efradın kış
ladan dışarı çıkarılması mücaz olmayıp bunlar iş başına getiri-
rek çalıştırılır fakat müddeti hapsi tamam oluncıya kadar yev
miye ita olunmaz. 
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Madde 60 — B i r senede beş defa hapse girenler sanatça 
arkadaşlarına faik olsalar dahi adap ve ahlâkı haseneye muga
yir ef'alde bulundukları cihetle fahrî onbaşılığa intihab olun
mazlar. 

Madde 61 — Gerek muallimlerden ve gerek ustalardan 
müstahak olmadıkları halde mükâfat markası verildiği o gün 
işit i l ir ise bu markaların beheri için sıbyanın birer günlük 
ücreti kat olunur ve bu markayı verenler tedib edilir.* 

D O K U Z U N C U F A S I L 

ihraç ve tekaüdlüğe dairdir 

Madde 62 — Sıbyandan iş başında kazaen sakat olan 
efradın maluliyetleri derecelerine göre icrayi tekaüdleri askerî 
tekaüd nizamnamesi ahkâmına tevfik olunur. Ve heyeti etibbaya 
muayene ettiril ir isede ifası mecburî olan on sene müddeti 
ikmal edenlerin tensikatı cedide nizamnamesinin altıncı maddesi 
hükmüne tevfikan tezkereleri verilir. 

Madde 63 — Sıbyan efradının müddeti istihdamiyeden ibaret 
olan on seneyi ikmal etmezden evvel silki askeriden ihracı 
kabil olamaz bilâ özrü sahih askerden çıkmak iddiasında olan
lardan mekâtibi askeriyede cari olan usule tevfikan masarifi 
vakıa istirdad olunur. 

Madde 64 — Müddeti istihdamiyesini neferlik ile bilikmal 
istibdal olunan efradı sıbyaniyeye birer de san'at şehadetna
mesi verilip efradın tahsil ettiği san'at ile bu san'atta ihraz 
eylediği maharetin derecesi zikrolunan şehadetnameye derç ve 
imlâ olunur ve zir i müstahdem olduğu fabrika veya mevki me
murları tarafından temhir ve imalât komisyonu ile Bahriye Ne
zaretinden tasdik olunur. 

Madde 65 — Bahriye dairesi fabrikalarile inşaat imalât 
mevakiinde istihdam olunmak üzere hariçten amele alınmasına 
lüzum görüldüğü takdirde en evvel musaddak şehadetnamesi 
olanlar alınıp fabrikalarda kullandıkları müddetçe kendilerine 
sanatlarının derecesine göre yevmiye verilir. 

Madde 66 — İşbu nizamname ahkâmının harf beharf icrasına 
inşaiye ve fabrikalar komisyonları heyeti memur ve tatbikatça 
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vukua gelecek müsamaha ve kayidsizlikten zikrolunan komis
yonlar heyetile ameliyat mevakiinde müstahdem zabitan mes
uldür. 

Madde 67 — Bir ihtiyacı sahih zuhurunda iradei seniye 
istihsalile nizamnamenin mündericatı tebdil veya kısmen tadil 
olunabilir. 

îşbu nizamname mündericatının sanayi sıbyan taburu efra
dına dahi şümulü olup fakat sanayi sıbyan taburu efradından 
ihtiyat sınıfına nakledenler ihtiyat sınıfına mahsus olan üç se
neyi her nerede isterlerse orada ikmale mezundurlar. 

İrade tarihi: 6 rebiiilâhir 1304, 21 kânunuevvel 1302 

Nt: 189 — Tapu senedatı hakkında 7 şaban 127(> 
tarihli talimatın tadilcn kaleme alman on 

beşinci bendi 
Bend 15 — Her kariyenin havi olduğu arazinin ferağ ve 

intikali ve hususatı sairesi tâbi olduğu kaza merkezinde icra 
olunacağı gibi o kazanın tâbi olduğu liva ve vilâyet merkez
lerince dahi ferağ takrirleri istima olunabilir ancak bu takrirler 
ferağ olunacak araziden dolayı fariğin deyni mirisi olmadığı 
ve arazii mezkûrenin bir sebeble mahcuz bulunmadığı mahal
linden bittahkik sabit olduktan sonra istima olunur ve tahkikatı 
muktaziye sürati mümküne ile ifa kılınır. Tapu Nizamnamesinin 
on altıncı ve on sekizinci maddelerinde beyan olunduğu veç
hile Sancak Merkezinde tahkikatı ve yahut müzayedesi icra 
olunacak olan ve keza Dersaadette müzayedei mükerreresi icra 
olunmak lâzım gelen arazi hakkında nizamname mucibince 
icabeden muamelâtın icrasından sonra bervechi muharrer 
mahallince ilmühaberleri tanzim olunacaktır. 

İrade tarihi: 7 rebiülâhır 1304, 22 kânunuvevvel 1302 
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Nı: 1 9 0 — Fesçi, ipekçi, bakkal, ekmekçi ve tü
tüncü esnafına aid terekatın tabi oldukları meha

kim tahririne dair iradei seniye 
Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

23 rebiülevvel 1304, 8 kânunuevvel 1302 

Fesçi ve ipekçi ve bakkal ve ekmekçi ve tütüncü esnafın
dan vefat edenlerin bafermanı âli İstanbul Kadılığına tahsis 
kılınan tahriri terekeleri muamelâtının badema bilûmum terekât 
nizamnamesi mucibince tâbi oldukları mehakim tarafından tes
viye ve ifası hakkında memurini şer'iyeden mürekkeb teşekkül 
eden encümenden tanzim ve ita kılınan mazbatanın leffile olbab-
daki evamir ve nizamatm fesih ve tadili ifadesini havi Makamı 
Samii Meşihatpenahinin Şûrayı Devlete havale buyrulan tezke
resi melfufile beraber Tanzimat Dairesinde kıraat olundu. 

Mazbatai mezkûre mealine nazaran esnafı merkumeye aid 
tahriri terekât muamelâtı mukaddema İstanbul mahkemesine tahsis 
kılınmış isede şimdi onun devamını mucib bir sebeb olmadık
tan başka lağvı tevhid ve ittiradı muameleyi istilzam edeceği 
ve terekâtı merkume hasılatı senevî bir kaç bin kuruş
tan ibaret olmasına mebni zikroiunan tahsisin feshin
den mahkemei mezkûre hasılatına nazarı ehemmiyete alı
nacak bir noksan terettüb etmiyeceği anlaşılmış olmakla esnafı 
mezkûre terekelerinin İstanbul mahkemesine inhisarı merbutiye-
tinden sarfın azarla ber mucibi iş 'ar terekâtı saire misillû tâbi 
oldukları mehakim tarafından tahrir ve tesviyesi makrunu mü-
saadei seniye olduğu halde ifayı muktezasmın meşihatı müşari
leyhaya havalesi tezekkür kılındı olbabda emrüferman hazreti 
menlehülemrindir. 

İrade tarihi- 8 rebiülâhtr 1304, 23 kânunuevvel 1302 

JS:: 191 — 19 cemaziyelâhir 1 2 9 0 tarihli icra 
kanununun 3 9 uncu madddesine müzeyyel 

fıkrai kanuniye 
Mihir ve nafakalardan ve hayrat ve müberrata mevkuf 

emval ve nukuttan dolayı mahkûm olan medyunlar ifayı deyin-
ierinden imtina eyledikleri halde otuz ikinci ve otuz üçüncü 
maddelerin hükmünden müstesna tutularak her halde hapso-
lunur ve otuz altıncı madde hükmünce dayinleri tarafından 
infak olunmaz. 

irade tarihi 29 rebiülâhır 1304, 13 kânunusani 1302 
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Ns: li>2 — B u l a a r i s t a n r i a b u l u n a n D e v l e t i a l i y e 
t ü c c a r v e k i l l e r i n i n v e z a i f i n i m ü b e y y i n t a l i m a t 

Tüccar vekili emaret ahalisinden olmayan tebaai Osmani-
yeye muavenet ve himayet icra ve indelicab kendilerine nasa-
yih ita etmeye ve yahut memurini mahalliye huzurunda mena
filerini muhafaza eylemeğe mecburdurlar. Tüccar vekili Bulgaris
tan ahalisinden olmayan tebaai Osmaniyeye müteallik olan ve 
tebaai merkume tarafından taleb edilen kâffei evrakı tanzime 
memurdur. Tüccar vekili tebaai Osmaniyenin imzaları ile ema
ret haricinde ibraz olunacak evrak üzerine memurini mahalliye 
tarafından vazedilen imzaları tasdik ve emaret ahalisinden olma
yan tebaai Osmaniyeye pasaport ve mürur tezkeresi ita eder. 
Bir de emaret tarafından verilen mürur tezkerelerini veya ecne
bi pasaportlarını badelkayıd zahrlerine şerh verir. 

Tüccar vekili sefaini osmaniyenin seyrü hareketlerine ne
zarete ve bunlar hakkında mer'i olan tarife ahkâmını icraya 
memurdur. 

Tüccar vekili Rüsumat Emaneti aliyesine ibra senedi 
makamında olarak ibraz veya ita olunmak üzere Bulgaristan 
memurları tarafından verilen gümrük şehadetnamelerini tasdika 
memurdur. Vefat ve iflâs ve saire vukuunda emaret ahalisin
den olmayan tebaai Osmaniyenin emvali menkule ve gayri 
menkulesi olcivarda tüccar vekili var ise mumaileyh dahi hazır 
olduğu halde emaret memurları tarafından temhir edilir. Tes -
viyei muhasebat olunduktan sonra terekeden veya iflâs ve sa-
ireden kalan mebaliğ tüccar vekiline ita olunur ve mumaileyh 
tarafından dahi babıâli ve yahut vilâyatı şahane vasıtasile 
icab edenlere irsal edilir. 

Her tüccar vekili bulunacağı sancağın dairei hududu 
dahilinde ifayı vazife eder. 

irade tarihi, 9 cemaziyelevvel 1304, 23 kânunusani 1302. 

N$: 1 9 3 — Mekteb küşadı hususunun bilistizan 
sudur e d e c e k iradei seniye ü z e r i n e f e r m a n ı âli 

suduruna tnliki h a k k ı n d a irade i sen iye 

Suriyede hilafı nizam olarak küşad olunan ve mevkian ve 
siyaseten mahazir ve müşkülâtı cesime hudusuna bâis olan me-
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kâtibi ecnebiyenin nizamat ve evamiri mahsusasına tevfikan 
seddedilmesinden dolayı ingiltere Sefareti tarafından vukubulan 
şikâyet üzerine cevaben Hariciye Nezareti Celilesine irsal olu
nan tahrirat suretinin leffile olbapta bazı ifadeyi havi Suriye 
Vilâyeti celilesinden varid olan 24 rebiülâhır 1304 tarihli tahrirat 
melfufile beraber ledelarz manzuru âlii cenabı mülkdârî olmuş 
ve mütalealanndan malûmu samii sadaretpenahileri olacağı üzere 
bir takım protestan ve cizvit cemiyetlerinin Suriyede böyle mek-
tebler küşad eylemeleri mahza bu vasıtalarla dürzü ve nusayri 
taifelerile aşair beyninde nüfuzu ecanibi neşir ve ahaliyi meşreb 
ve mezheblerine taarruz maksadına hizmetten ibaret olup bu 
ise menafii devlete külliyen mugayir bulunduğundan hamiyetsiz 
bir adamın iznile akaidi islâmiyeyi ihlâl ve evlâdı vatanı din
sizliğe sevk için hilafı nizam ve kanun mekâtibi muzırra küşad 
olunamamak üzere mekteb küşadı hususunun bilistizan şerefsu-
dur edecek iradei seniyei hazreti padişahı üzerine fermanı âli 
suduruna taliki hakkında maarif nizamnamesine şurayı devletçe 
fıkaratı münasebe ilâve kılınarak meclisi vükelâca dahi bilmüza-
kere kararı kafisinin az zaman içinde atebei ulyayı cenabı 
mülûkâneye arzı muktazayı emrüfermanı hazreti hilâfet penahi-
den olarak mezkûr tahrirat melfufile beraber isbali sûyi samii 
Hidivileri kılınmış olmakla olbabda. 

irade tarihi: 11 cemeziyelevvel 304, 25 kânunusani 302 

JYÜ : 194 — Girit Vilâyetinee aşar ile nevahi rü
sumunun sureti tediyesi hakkında 

nizamname 

Madde 1 — Aşar emlâkin kâin olduğu mevkie bakılmak
sızın emlâk ashabının ikametgâhında mültezimlere ve yahut 
tarafı hükümetten tayin olunan muaşşirlere tediye olunacaktır. 

Ashabı emlâkten birisinin iki mahalde ikametgâhı bulun
duğu takdirde mahsulâtı sayfiye üşrü işbu mahsulâtı hasıl 
eden emlâkin kâin olduğu ve ruganizeyt üşrü dahi zeytin mah
sulünün tasir edildiği mahalli ikametinde tesviye olunacaktır. 
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Madde 2 — Mahsul veren emlâk diğer bir kaza dairesi 
dahilinde kâin olduğu takdirde üşrü emlâkin ol kazada kâin 
olduğu mukataa dairesinde verilecektir. Cezirenin üç şehirlerin
den beheri birer kaza dairesi itibar olunacaktır. 

Madde 3 — Malviz maa tenmus ve kenevir maa pirpotice 
ve menukaç maa bakiyei rizo kaza dairesi itibar olunacaktır. 

Madde 4 — Cevamii şerifeye ve tekâya ve Manastırlara 
aid olan emlâk ile Giridden hariç mahallerde bulunan eşhasın 
emlâki her hangi mukataa dairesi dahinde kâin ise mahsulâtı
nın üşrü ol dairede tesviye olunacaktır. Eytama aid emlâk dahi 
iltizama verildiği takdirde üşrü emlâkin aid olduğu mahalde 
verilecektir. 

Kurada kâin mahallât kiliselerine aid olan emlâk mahsulâ
tının üşrü kilisenin kâin bulunduğu mukataa dairesi dahilinde 
tediye olunacaktır. 

Madde 5 — Bir mukataanın aşarı ihale olunduktan sonra 
bir gûna emlâk satılır ise ol emlâkin satıldığı sene müşterisi 
diğer bir mukataa dairesinde mukim olsa bile emlâki mezkûre 
mahsulâtının üşrü bayilerin ikamet eyledikleri mahalde tesviye 
olunacaktır. 

Madde 6 — Aşar hakkında balâda zikrolunan ahkâm ne-
vahi rüsumu hakkında dahi cari ve mer'i olacaktır. 

Madde 7 — İşbu Nizamnamenin sureti icraiyesine müteal
lik muamelât meclisi idarei vilâyetin reyile makamı vilâyetten 
batahriratı mahsusa tayin ve tahsis olunacaktır. 

Mevaddı mahsusa 

Evvelen: İşbu nizamname ahkâmı Lâşid sancağında elyevm 
meriyülicra olan usul icabatı olarak cari olan âdatı mahalliyeye 
halel vermiyecektir. 

Saniyen: İşbu nizamnamenin bir sancak veya bir kazada 
mevkii icraya vaz'ı kabil olmıyacak derecede mevani ve müş
külât tahaddüs eylediği takdirde olsancak veya kazada şimdiye 
kadar meriyülicra olan usulün meclisi idarei vilâyetin reyile ifa
sına makamı vilâyet mezun olacak ve tahaddüs edecek mevani 
ve müşkülât hakkında meclisi umuminin içtimai atisinde iktiza 
eden lâyihayı ibraz eyliyecektir. 

irade tarihi: 7 cemaziyelahir 304, 19 şabat 302 
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Ns: 1 9 5 — Girid Vi lâyet inde t s fakya Kazas ın ın 
bedelât ı i işriyesiııe da ir k a r a r n a m e 

Cezirenin diğer kazalarında cari ve mer'i olan usul ve ka
idei taşiriyenin Isfakya kazasınca dahi icrası hasbelmevki 
kazai mezkûrca daii müşkülât olacağı maddesi pişi nazarı 
mütaleaya alınarak evvelâ kazayi mezkûrda âaşar ve rüsumun 
maktuan tahsili hakkında bin sekiz yüz altmış altı senei m Ha
f iyesinden mukaddem dahi mahallince cari olan usulün mer'i-
yülicra tutulması. Saniyen kazai mezkûrca her sene mahsulâtı 
sayfiye ile ruganizeyt aşarı ve ağnam rüsumu vesaireye muka
bil otuz sekiz bin kuruşun tediyesi. Salisen işbu kararın icrası 
zımnında Isfakya Kazası ahalisile bilmuhabere icrayi icabı hu
susunun makamı Vilâyete ihale olunması rabian işbu karar
namenin suveri icraiyesinin makamı vilâyetten ba tahriratı 
mahsusa tayin ve tahsis olunması hususları tensib ve tasvib 
•olunur. 

irade tarihi: 7 cemaziyelâhir 1304, 19 şubat 1302 

Nr. 19(5 — Girid Vilâyeti Matbaas ın ın iht iyaeal ına 
karş ı l ık tahs is ine d a i r k a r a r n a m e 

Evvelâ Vilâyet Matbaası ihtiyacatına karşılık olmak üzere 
altmış bin kuruş sarfına makamı Vilâyete mezuniyet verilir. 

Saniyen tahsisatı mezkûre bir nefer matbaa müdürü maa-
şile Girid Nizamatı Mecmuasının üçüncü cüzünün yeniden ve 
dördüncü cüzünün dahi müceddeden tab'ı ve temsili masarifatına 
vefhurufat ile levazımatı saire mubayaasına ve tâyin ve istih
damına lüzum görülen amelei saire maaşatına ve matbaai 
mezkûre ahvali hazırasının tanzim ve ıslahile umuru cariyesinin 
hüsnü cereyanı hakkında her türlü ıslahatın icrasına sarfolu-
nacaktır . 

İrade tarihi: 7 cemaziyelâhir 1304, 19 şubat 1302 
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Ns: 197 — Girid Vilayetindi; pateta mahsulünün 
%15 miktarının üşürden muafiyeti hakkında 

kararname 
Zahairin mecmuu miktarından tohum mukabili olmak üzere 

yüzde on beş miktarının üşürden muafiyeti hakkında cari olan 
usulün pateta mahsulü hakkında dahi icra olunması. 

irade tarihi: 7 cemaziyelâhir 1304, 19 şubat 1302 

JSfs 1 9 8 — Girid Vilayetindeki asarı atika için Kaıı-
dlyede müteşekkil Cemiyeti ilmiyeye 2 5 . 0 0 0 kuruş 

tahsisi hakkında kararname 
Cezirede bulunan asarı atikanın dere ile muhafazası zım

nında Kandiyede kâin Cemiyeti ilmiye tarafından vaki olan 
icraata takviyet verilmek üzere cemiyeti mezkûreye mal 
sandığından sikkei halise olarak yirmi beş bin kuruş verile
cektir. 

irade terihi : 7 cemaziyelâhir 1304, 19 şubat 1302 

Nr. 1 9 9 — Girid Vilayetinde Hanyadaki Cemiyeti 
İlmiye! islâmiyeye 2 0 . 0 0 0 kuruş itasına 

dair kararname 

Hanyadaki Cemiyeti llmiyei İslâmiyeye 20 .000 kuruş ita 
olunması. 

irade tarihi: 7 cemaziyelâhir 1304, 19 şubat 1302 

Ns: 2 0 0 — Avukatlarla dava vekilleri vesaire tarifei 
mahsıısanın mehakim mübaşirlerine verilecek 

ücurata dair olan ahkâmının ikmaline dair 
nizamname 

Madde 1 — Avukatlarla dava vekilleri vesaire ücuratı 
hakkındaki tarifei mahsusanın on ikinci maddesinin ikinci fık-
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rasında mehakim mübaşirleri için tayin olunan beşer kuruş 
ücretin miktarı on beş kuruşa iblâğ olunur. 

Madde 2 — Maddei sabıkada beyan olunan on ikinci 
maddenin üçüncü fıkrası fesih olunarak yerine "salisen emlâki 
gayri menkulenin icrayi haczi için emlâki mezkûrenin kıymeti 
bin kuruşa kadar ise on kuruş ve bin kuruştan on bin kuruşa 
kadar veya bu miktardan ziyade ise kırk kuruş ücret ita oluna
cak ve emlâki gayri menkulenin kıymeti ehlihibre tarafından 
Usulü Muhakemei Hukukiye Nizamnamesinin üçyüz altmış ikinci 
maddesi ahkâmına tevfikan badettakdir ol bapta tanzim edile
cek takrire kayid ve işaret olunacaktır* fıkrası terkim olunur. 

Madde 3 — Merkezi^memuriyetlerinden budu mesafede bu
lunan mahallere sevk olunacak mehakim mübaşirlerine dava
nın fasılpezir olmasını istical eden hasım tarafından saat başına 
üçer kuruş harcırah verilecektir. 

İrade tarihi : 7 cemaziyelahir 1304, 19 şubat 1362 

J * : 201 — Girid Vilâyetinin Brepetre kasabası 
haricinde kain gölün imlâsı için karşılık 

tahsisine dair kararname 

Brepetre kasabası haricindeki gölün imlâsı zımnında elli 
bin kuruş karşılığın tahsisine dair olup meclisi umumii vilâyetin 
geçen seneki içtimainin on altıncı meclisinde yapılan kararna
menin tasvibi ve şimdiye kadar sarf ve ita olunan on beş bin 
kuruşun tahsisatı mezkûreden icrayı mahsubu meclisi umumice 
tensib olunmuştur. 

Kararnamei mezkûrun sureti 

Evvelâ Brepetre kasabası haricindeki gölün imlâsı için 
karşılık olmak üzere vilâyet muvazene defterine beş yüz liranın 
terkim ve ithal olunması. 

Saniyen Brepetre nahiyesi alâkadaranı tarafından emri 
imlânın icrası için lâzımgelen ameliyatı bedeniyenin kamilen 
ifa olunacağına nahiyei mezkûre dairesi canibinden teminat ita 
olunacaktır. 
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Sa l i sen : meclisi idarei vilâyet baş mühendisi ile bilmuha-
bere ameliyatın mutemetler marifetile icra ettirilmesine takayyüd 
ve ihtimam edecek ve zikrolunan mutemetlerin ücuratı mezkûr 
beş yüz lira tahsisattan tesviye olunacaktır. 

Rab ian : İşbu kararnamenin fıkrai saniyesi ahkâmına tevfi
kan lâzımgelen ameliyatı bedeniyenin icra ve işin itmam ve 
ikmal olunacağına dair meclisi idarei vilâyetçe tensib olunacak 
suretle Brepetre nahiyesi dairesinden teminat alınmadıkça 
zikrolunan tahsisat sarf ve ita olunmıyacaktır. 

Hamisen : Mezkûr beş yüz lira ifa olunacak ameliyatı be
deniye ile işin terakkisine nisbeten ceste ceste sarf ve ita 
kılınacaktır. 

irade talihi : 7 cemaziyelâhır 304, 19 şubat 302 

N°: 2 0 2 — (Jiı-MI Evkaf vc Eytam Nizamnamesine 
müzeyyel mevaddı nizamiye 

Madde 1 — Zükûr ve inastan yetim ve bikes çocukların 
ve bir de alelıtlak serseri gezenlerin tehzibi ahlâk ve terbiye
lerine ve bunları mektebe veya bir hizmet ve sanata vermeğe 
ve serkeşlik edenler hakkında kuvvei cebriye istimalile tedibatı 
intibahiye ve zecriye ile ıslahı hallerine ve ücuratı istihdamiye-
lerini eytam sandığına vaz ve hıfzına ve indelicab irbah ve 
tenmiyesine ve İslahı halleri mümkün olmıyanların peder veya 
velilerinin hüsnü rizalarile asakiri bahriye silkinde kavıd ve tahrir 
ve istihdam ettirilmesine dikkat ve ihtimam etmek evkaf ve 
eytam meclislerinin vezaifi esasiyelerinden olacaktır. 

Madde 2 — Zevç ile zevce beyninde ademi imtizaç ve 
muaşeret misillû sırf aileye müteallik olarak tekevvün edecek 
ihtilâfatın hal ve ref'ile iadei vifak ve muaşeretleri esbabının 
istihsaline takayyüd etmek ve zevceyni yekdiğerine şer'an mü
kellef bulundukları vezaifi mütekabileye icbar eylemek ve ade
mi itaat ve icrayı fuhşiyat maksadile irtikâbı nüşuzdan dolayı 
zevceyi ve infak ve iskân misillû vezaifi mükellefeye ademi 
riayetten veyahut hilafı şerişerif olarak darp ve cevrü cefa ve 
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işkence gibi muamelâtı kahriyei menhiyeye cesaret eylemesin
den naşi zevci tedibatı intibahiye ve zecriye ile muahaze eyle
mek mecalisi mezburenin cümlei vezaifindendir. 

Madde 3 — Tedibatı intibahiye nusuh ve tektirden ve tedi
batı zecriye dahi mecalisi mezkûreye mahsus tedibhanede bir 
günden bir haftaya kadar icrayi tevkiften ibarettir. 

Madde 4 — Birinci maddeden üçüncü maddeye kadar olan 
hususat evkaf meclislerinin heyeti umumiyesi tarafından ekse
riyetle kararlaştırılacak ve işbu kararlar dahi indelhace hükü
meti icraiye vasıtasile icra olunacaktır. 

Madde 5 — İcarei vahideli akaratı vakfiyenin vakıfname 
ahkâmına mugayir olarak galledarlar beyninde icrayi taksimi 
misillû muamelâtı gayri meşruanın men'i vukuuna evkaf muha-
sebecilerile mecalis heyetleri dikkat ve ihtimam etmeğe mecbur 
olacak ve ihmal ve müsamahaları halinde mes'ul tutulacaktır. 

irade tarihi: 19 cemaziyelâhir 304, 3 mart 1303 

JVfa: 2 0 3 — 1 2 cemaziyelâhir 121MÎ tarihli Girid. 
Vilâyeti Kvkaf ve Kytam Nizamnamesinin 8 ce
maziyelevvel 1301 tarihli 13 üncü maddei mu-
addelesinc müzcyyel fıkra ile 4 4 üncü maddesi

nin zeyli makamına kaim olan 
fıkrai nizamiye 

13 üncü maddei muaddeleye müzeyyel fıkra 

Usul ve fürudan üçüncü dereceye kadar karabeti nesebiye 
ve sıhriyeleri bulunanlar ve kardeş ve amca ve dayı ve kayın 
peder ve damat ve kayın birlikte olarak bir eytam ve evkaf 
Meclisinde reis ve aza olmıyacağı gibi eytam müdürü ve evkaf 
muhasebecisi ve eytam ve evkaf başkâtibi ve sandık emini 
olmak caiz olmıyacaktır. 

44 üncü madde zeyli makamına kaim olan fıkra 

Eytamın sinni rüşte vusulü yirmi yaşına bulûğundan itibar 
olunur. İsbatı rüşd edecek eytamın hali meclis marifetile bittah-
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kik yedine teslim olunacak malı israf ve tebzir etmiyeceğine 
kaviyyen emniyet ve itimad hasıl olmadıkça yetim hükmünde 
addolunur. 

irade tarihi: 19 cemaziyelahir 1304, 3 mart 1303 

Ne: 2 0 4 — E y t a m sand ık lar ına da ir 
k a r a r n a m e 

Ceziredeki eytam sandıklarının muamelâtı umumiyesi tahtr 
ıttırad ve intizama alınmak diyanet ve hamiyetin vezaifi mefru
zai esasiyesinden olan sıyaneti hukuku eytam makasıdı hayri-
yesini temin eyliyeceğinden başka muamelâtı hesabiye ve usulü 
idareyi dahi tehvin eyliyeceğinden meclisi hususide cereyan 
eden müzakerat ve müdavelei efkârdan hasıl olan netayiç 
berveçhiati zikrolunur. 

Evvelen cezirede bulunan eytam sandıklarının defatirce 
muamelâtın nasakı vahid üzere cereyanı muhassenat ve maz-
butiyeti müstelzim olacağından Kandiye ve Hanya ve R e s m o 
ve Laşit Sancakları eytam sandıkları bir kaidei mazbutaya 
ifrağ olunacaktır. 

Saniyen menafi sandıklarında cari olan istimali defatir ve 
tensikı muhasebat usulü muzaaf kaidei salimesine müstenid bu
lundukları cihetle diğer usulün taharrisile uğraşılmaktan ise 
sıhhat ve suhuleti bittecrübe sabit olan usulü meşruha kabul 
olunarak bütün sandıklara tamim * edilecektir. 

Salisen sandıkların muamelât ve muhasebatı umumiyesi 
asıl ve esastan kalem kalem tetkik ve tenkih olunmadıkça emni-
yetbahş olacak netayici iknaiyenin husulü ve müşkülât ve inti
zamsızlığın def ve kal'i imkân haricinde bulunacağı muhakkak 
olduğundan hususu mezburun mevkii file isali için Kandiye ve 
Hanya ve Resmo ve Laşit sancaklarında birer heyeti mümey-
yizei muvakkate teşkil olacaktır. 

Rabian her bir heyeti mümeyyize beşten yediye kadar 
zevattan mürekkeb olacak ve içlerinden birini ekseriyeti mut
laka ile reis intihab edeceklerdir. Zevatı mumaileyhim ehliyet 
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ve emniyeti haiz ahalii mutebereden ve oldukça muhasebeden 
aşina olmak üzere alâkadar olan vasilerin birinci içtimamda 
ekseriyeti mutlaka ile intihablan icra olunacak ve birinci içtima
da ekseriyet hasıl olmadığı halde ikinci haftada hazır bulunacak 
vasiler tarafından intihab kılınacaktır. Hey'atı mümeyyizenin 
intihabı naib efendilerin huzurlarında icra olunacaktır. 

Hamisen mümeyyizler reisi fahri olarak hizmet eyliyecek
lerdir ve maiyetlerinde icabı kadar muvazzaf ketebe bulun
durulacaktır. 

Sadisen ketebe muhasebe ve usulü defterce meharet ve 
iiyakatları müsbet ve mücerreb ve emniyetli zevattan heyetler 
kararile intihab ve tayin olunacaktır ve ücretlerinin miktarı 
heyetlerce mukavele olunduktan sonra mukavelei vakıa eytam 
ve evkaf meclislerinin tasdikına havale edilecektir. 

Sabian heyetler eytam ve evkaf meclisleri devairinde akti 
içtima edecekler ve iştigali evkatı muktezayı vakit ve hale göre 
heyet tarafından tayin ve tahdid edilecektir. 

Muhasebe devam edeceği müddetçe Eytam sandıklarının 
bilcümle defatir ve kuyudu Heyetlerin yedi hıfzına teslim olu
nacak ise de Eytam ve Evkaf devairinden ihraçları caiz olmı
yacaktır ve muhasebat ve tensikat imtidad eyliyeceği müddetçe 
muamelâtın ukdei muattaliyete uğrattırılması uyamıyacağından 
heyetler tarafından tensib ve irae olunacak minval üzere tutu
lacak kuyud ve defatiri muvakkate muamelâtı yürüttürülecektir. 

Tasian alelûmum eytam muhasebatı isim beisim makbuzat 
ve medfuatça tetkik ve tatbik olunacak ve esamii mevcudeden 
akdem tarih ile sandıklara alâkadar olanların tetkiki muhasebe
lerinden başlanılıp muhasebat ve tensikatın intihasına kadar sureti 
meşruaya muraat olunacaktır. 

Âşiren Eytam müdürleri ve başkâtibleri ve sandık emin
leri heyetlere hesap vermeğe mecbur ve mükellef oldukların
dan heyetlerin muamelât ve icraatına müdahale eylemeleri kafan 
caiz olmıyacaktır ve şu kadar ki isticvab ve istizah için 
heyetler tarafından davet olundukça derhal isbatı vücud eyle
meğe ve heyetlerin mukarrerat ve tenbihatına imtisal ve mutabeat 
eylemeğe mecbur bulunacaklar ve işbu maddenin münderecatı 
esbak ve sabık eytam müdürleri ve baş kâtibleri ve sandık 
eminleri haklarında dahi cari ve şamil olacaktır. 
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Hadiiaşer: Düyunu atika Nizamnamesinden ve esbabı mak-
bulei mütehakkikai saireden müsebbib olarak eytam san
dıklarına arız olan ziyanlar kese usulünde bunların aid oldukları 
eytamın esamisinden tarh edilecek ve şirket usulünde nisbeten 
ve garameten esamii mevcudeye taksim olunacak ve sandık fazla
ları var ise Düyunu atika Nizamnamesi ahkâmına tevfikan za-
rardide olan eytama ve alelıtlak tevkifata uğramış olanlara aid 
olacaktır. 

Sani aşer: tecdid olunmamış olan idaneleri senedatı resmi-
yeye tebdil ve tecdidi ve muamelei terhiniyenin kaydile sağ-
lattırılmaları için heyetler tarafından iktiza eden tedabir ve te-
şebbüsatı seria ifa olunacaktır. 

Salis aşer: tetkiki muhasebat hitam bulduktan sonra heyet
ler tarafından sandıklarda istimal olunacak defatir numuneleri 
verilecek ve istikbal için esas tutulmak üzere eytam evsıyasına 
ve vasileri bulunmıyan eytam için evkaf ve eytam meclislerine 
musaddak hesap kaimeleri verilecektir. 

Rabi aşer: muamelât eskilenip pürüzlenmemek mütaleasile 
badema heyetlerin ikmali vezaifi tarihinden itibaren her iki se
nede bir umum eytam sandıklarının muhasebeleri rüyet edile
cek ve maddei mesbuka müeddasınca vasilere ve eytam ve 
evkaf meclislerine hesap kaimeleri verilecektir. 

Hamisi aşer: eytam baş kâtibleri gerek kasten ve gerek 
hataen kâffei muamelâtı hesabiyelerinden mesul olacakları gibi 
kefaleti kaviyeye raptolunacaklardır. 

Sadisi aşer: Hanya eytam sandığının muhasebatını rüyete 
memur olan Heyeti mümeyyize sandığı mezkûre merbut olan 
Hanya iddihar sandığının muhasebatını dahi usulü meşruta üzere 
rüyet edecektir. 

İrade tarihi: 19 cemaziyeldhir 1304, 3 mart 1303 

N t : 2 0 5 — Girhl Evkaf Rıitçesi Nizamnamesi 
Madde 1 — Meclisi Umumî Heyeti lslâmiyesi her sene 

ceziredeki evkaf idarelerinin muamelâtı maliyesini tensik ve 
tahdid eder. Bütçenin tanzimine mecbur ve mükellef olacaktır. 

T. 1. C. 5. F. 49 
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Madde 2 — Meclisi Umuminin ın'ikadının birinci haftasın
da bütçenin tanzimi için heyeti hususiyenin ittifak veya ekseri
yeti arası ve arayı aleniye ile Hanya ve Kandiye ve Resmo ve 
Lâşit Sancakları azasından ve oldukça muhasebeden aşina 
olanlardan ikişer aza bilintihab bir encümen teşkil olunacaktır. 

Madde 3 — Umum evkaf muhasebatının tetkiki ve masa
rifi vakıanın bütçeye tatbiki ve sal cetvellerinin tevhid ve hu
lâsa edilmesi dahi encümeni mezkûrun vezaifinden olacaktır. 

Madde 4 — Encümeni Meclisi Umuminin hitamından lâakal 
on gün evvel bütçeyi ve muhasebat hulâsasını heyeti hususi
yenin tasdikına arzetmiye mecbur olacaktır. V e heyeti hususi-
yece muamelei tasdikiyesi lâakal Meclisi Umuminin hitamından 
beş gün evvel icra kılınacaktır. V e bu bütçe Meclisi Umuminin 
hitamından evvel Meclisi Hususî riyaseti tarafından evkaf idare
lerine gönderilip olsuretle tevfiki hareket olunmak üzere tebli
gatı lâzıme ifa edilecektir. 

Madde 5 — Bütçenin tanzimi ve muhasebatın tetkiki 
muamelâtı ekseriyeti ârasile yürüttürülecektir. Bununla beraber 
akalliyet dahi itirazlarını tavzih ve beyanile tahriren verebile
ceklerdir. V e esbabı beyan olunmıyan itirazlar külliyen mesmu 
ve makbul olmıyacaktır. 

Madde 6 — Heyeti Hususiye akalliyet tarafından dermeyan 
olunan itirazlara müsteniden encümenin muamelâtını tadil eyle
mek salâhiyetini haiz olacaktır . 

İKİNCİ FASİL 

Bütçenin taksimatı esasiyesi 

Madde 7 — Kaidei umumiyeye tevfikan evkaf bütçesi va
ridat ve masarifat kısımlarına münkasim ve varidat kısmı tah
minî ve masarif kısmı muayyen ve k a f i olacaktır. 

Madde 8 — Varidatın tahmininde mesbuk iki senenin va
ridatı sahihasının haddi vasatı esas tutulacak ve lüzumu halinde 
evkaf muhasebecilerinden dahi malûmat taleb olunacaktır ve 
meşkûk ve mevhum varidatın terkim ve iraesi k a f a n caiz 
olmayıp her halde sıhhat ve hakikate takrib kaziyesi gözeti
lecektir. 
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Madde 9 — Masarifi mukannene için senei sabıka sarfiyatı 
esas tutulacaktır ve şukadar varki idarei zaruriyeye halel ve 
sekte getirilmeksizin tasarrufatı mümkineye riayet ve dikkat oluna
caktır ve tamiratı cesime ve hafife için fazlai varidatın kemiyet ve 
tahammülüne göre bir miktarı mutedil ve münasib tahsis ve 
terkim edilecektir ve fakat bir binanın tamir ve inşası evkafça 
daha ziyade menfaat bahşolacağı yani böyle bir inşa ve tami
rin fevaidi mevcudu sandık bırakılacak fazlai varidatın temet-
tüatı melhuzasına galib gelebileceği takdirde mecmu fazlai 
varidatında bu bapta saıfı mücaz olabilecektir. 

Madde 10 — Bütçenin varidat ve sarfiyat kısımları dör
der sütuna bittaksim her sancağın varidat ve mesarifi müf
rezen tahsis ve terkim edilecektir. V e lsfakya Sancağından 
Apokron Kazası varidat ve masarifi Hanya ve Ayvahil.Kazası va
ridat ve masarifi dahi Resmo bütçesine dere ve ilâve kılınacak ve 
Laşit Sancağı cevamii şerifesinin idaresince zaruret tahakkuk 
ettikte umum evkaf varidatından olarak Kandiye ve Hanya ve 
Resmo Evkaf sandıklarından ianeten beşer bin kuruş verilecektir. 

Madde 11 — "Tedar ik , yani imkânın müsaid olacağı de
recede varidatın teksiri ve tasarruf yani tehvini masarif suretile 
varidatı haziranın yolu ile istimali bütçenin tanzimine esas tu: 
tulacaktır. 

Madde 12 — Varidat kısmı emvaına göre sekiz nev'a mün-
kasimdir. Birincisi ferağ ve intikal ve tevsii intikal ruhsatiye
leri harcı ikincisi icaratı müeccele üçüncüsü evkafı mazbuta 
ile evkafı mülhaka fazlalarından evkafın aidatı dördüncüsü mah-
lûlât, beşincisi akaratı vakfiye bedeli icaratı, altıncısı nükudu 
mevkufe nemaları, yedincisi aşarı mevkufe hasılatından hayratı 
şerife için terk ve ifraz olunan mebaliğ, sekizincisi varidatı 
müteferrikadır. 

Madde 13 — Masarif dahi altı nev'e münkasimdir. Birin
cisi cevami ve mesacidi şerifenin zyet ve mum ve fitil gibi 
masarifi müstemirresi, ikincisi tefrişat ve kandil ve şamdan 
gibi masarifi gayri müstemirre ile badana ve sıva ve boya ve 
su mecraları ve dam tamiratı misillû tamiratı hafife, üçüncüsü 
mürtezika maaşatı, dördüncüsü evkaf memurlarının maaşatı, 
beşincisi tamiratı cesime, altıncısı masarifi müteferrikadırki ev
kaf kalemlerile evkaf meclislerinin kırtasiye ve tefrişatlarından 
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ve mehakimi şer 'iye ve nizamiyede rüyet olunacak deavi rüsu
mu ile avukat ücuratile hayvan kirasından ibarettir. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Varidatça muamelâtı icabiye beyanındadır 

Madde 14 — Umum Evkaf Nizamnamesinin on birinci ben
dine tevfikan marttan itibaren nihayet altı ay zarfında senei 
maziye evkafı mülhaka muhasebelerinin ikmâlile evkaf aidatının 
tahsiline Evkaf Mecalisi Heyatı Muvazzafaları ve muhasebecileri 
mükellef olacaklardır ve mütevellilerden biri vakit ve zamanile 
iraei muhasebeden imtina ederse vesaiti nizamiyeye müracaatla 
muhasebenin iraesine ve aidatın tahsiline mecbur olacakları gibi 
beher sene meclisi umuminin küşadından evvel evkaf muhase
becileri tarafından sal muhasebesi ile bütçeyi tanzim ve evkaf 
Meclisleri tarafından tasdik edilerek meclisi hususiye irsal olu
nacaktır. V e aksi halinde meclisi hususî tarafından mazul na-
zarile bakılıp mesul tutulacaktır. 

Madde 15 — İcaratı müeccele senesi içinde tamamen tahsil 
olunup bakaya bırakılmıyacaktır ve icaratı mezkûre emvali mi-
riyenin tahsili hakkında cari olan usul ve kaidei mahsusaya tev
fikan Hükümet marifetile tahsil ettirilecek ve ihmal vukuunda 
mecalis muvazzaf heyetleri ve muhasebeciler müştereken mesul 
olacaktır. 

Madde 16 — Aşarı mevkufenin merbut ve mevkuf bulun
dukları hayrat ve müberratın idaresi için aşarı mezbure hası
latından terk olunmuş olan yüz elli bin kuruş aşarı mezburenin 
dört senelik varidatı asliyesi esas tutularak nisbeten ve gara-
meten hayratı mezbureye bittaksim bütçeye dere olunacaktır. 

Madde 17 — Varidatı Vakfiyenin teksirine medar olmak 
mütaleai hayriyesine mebni evkafı mazbutaya merbut müsakkafat 
ve müsteğılâttan nnhlûlât vukuunda satılmayıp mevkuf bulun
dukları evkafa ilâve olunarak ipka olunacaklardır. V e şu kadar 
varki uzak köylerde bulunmalarından emri idareleri müteassir 
olanlar ve b i r d e h sası şayiai kesireye mükferri olmaktan r.aşi 
evkafa aid cüziyatı şayiadan istifade olunamıyanlar nizamatı 
mevzuasına tevfikan satılıp esmanı hasılasile münasib dig-*r akar 
bilmubayaa mahlûlün aid olduğu Evkafa rabt ve ilâve edilecektir. 
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Madde 18 — Mahlûlatın teffızı ve esmanı hasılasıle diğer 
akar bılıştıra ahkâmı şer iyeye tevfikan vakfa tebdil ve tahvili 
mutlaka mahlûlatın aid bulunduğu her liva evkaf meclisinin heyeti 
umumıyesının ittifakı veya ekseriyeti ârasıle icra olunacaktır 

Madde 19 — Az çok Evkafın alakadar ve şeriki menfaat 
bulunduğu müsakkafat ve mustegıllât nizam mahsusu ahkâmına 
tevfikan muzayedeı alenıyesı icra olunmadıkça ne mütevelli 
ve nede hissedara ve nede gayrisine bey ve icar ve ilzam olun-
mıyacaktır ve gazete ile ilânı meşrut olan karar dadesı tarihin
den itibaren sekiz gun üzerinde yüzde uç zammıle talip zuhur 
eder ise kat iyen muamelei teslımıyesı icra kılınacaktır ve fakat 
mesakın ve menazıl mahlûlât vukuunda buna dair olan nizamı 
mahsus ahkâmına tevfikan hareket edilecektir Ve bunun hilâ
fında bir hal vukuunda buna mütecasir olanlar zarar ve ziyanı 
vakiin ıkı mislini tazmine mecbur olacaklardır Ve Evkaf mec
lisi heyetleri ile sair evkaf memurları müzayedeye pey sürmek 
ve bu misillû akaratı vakfiyeyi tefevvuz veyahut isticar etmek 
kat'an memnu olmakla mütecasirleri mes'ul olacaklardır 

Madde 20 — Evkaf için alıkonulacak olan salıfuzzıkır mah-
lûlâttan bilfiil hizmette bulunmıyan cabı ve ketebesi cabıye ve 
kâtibiye namıle veyahut ahar bir namla hisse almağa istihkakları 
olmıyacaktır 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Mesarıfçe muamelâtı muktazıye beyanmdadır 

Madde 21 — Beşyuz kuruşu tecavüz eden her turlu mubayaat 
münakaşa suretıle icra olunacaktır miktarı mezkûrdan dun olan 
mubayaalar dahi mecalisin kararıle yürütülmek mecburî olaca
ğından karar lâhık olmazdan az çok hiç bir şeyin mubaayası 
caiz olmıyacaktır 

Madde 22 — aielûmum tamirat ve inşaatta kullanılacak 
yapıcı ve dülger ve boyacı ve amelenin ücreti yevmiyeleri me-
cahs huzurunda ve mütevelli veya vekilleri muvacehesinde 
kestirilip tahtı karara alınmadıkça hiç bir kimse istihdam 
olunmıyacak ve bu yolda bir akçe sarfedılmıyecektır 

Madde 23 — Bir yapının maktuan yaptırılmasında menfaat 
tahakkuk eylediği takdirde mecalisin kararı lâhık olarak mak-
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tuan venlebılıı ve şu kadar varkı şeraiti ınşaıyenın ılânıle mü
nakaşaya vaz olunması mecburî olacaktır 

Madde 24 — Tamiratı hafıfede asla mutemed istihdamı caiz 
olmıyacaktır. Tamiratı cesime ile inşaatta lüzumu tebeyyün ve 
tahakkuk edecek ve mecalisçe karar verilecek olursa mutemed 
tayin olunabilecek ve olhalde iki rubu sim mecidiyeyi tecavüz 
etmemek şartile yevmiyesi mecalisçe karargır olacak ve karar 
tahtında olmadıkça mutemed ücreti namile bir akçenin bile sarfına 
mesağ olmıyacaktır. 

Madde 25 — Tamiratı cesımede evvel be evvel erbabı vu
kuf ve ehli hıbre marıfetile keşf olunup keşif defteri tanzim 
olunmadıkça ve keşfi vaki meclisçe tezekkür ve hakkında ka
rar lâhık olmayınca işe mübaşeret olunmak caiz olmıyacaktır. 

Madde 26 — Sarfiyatın tertibi ati üzere emri sarfı mec
burî olacaktır şöylekı evvel be evvel cevamı ve mesacid ve 
muberratı şerifenin masarifi müstemırre ve gayrı müstemırresile 
tamiratı hafife ve daavı rüsumu ve dava vekili ücreti ve kırta
siye ve mürtezıka ile ketebe ve memurin maaşları saniyen 
evkaf meclisleri ve kalemleri tefrışatı salisen tamiratı cesime 
ifa olunacaktır. 

Madde 27 — Dava rüsumu ve avukat ücreti maddei 
münazıunfıha lâyetegayyer hükmünü kesbedıncıye kadar mevkuf 
tutulup dava kazanılacak olursa verilmiş olan mebaliğ yerine 
iade edilecek ve şayet mahkûm tarafından alınacak masarifi 
nizamiye evkafça sarfedılmış bulunan avukat ücuratına tekabül 
etmez ise üst taraf için meclisin kararile muamelei sarfıye yürüt-
türülecektır. 

Madde 28 — Mecalıs ruesasıle azayı muvazzafası ve evkaf 
muhasebecileri mesuliyeti üzerlerine alarak bütçe haricinde az 
çok akçe sarfına haizi mezuniyet olmıyacaklardır ve böyle bir 
muamele vukubulacak olursa akçeyi sarf eden veya sarfına 
emreden zamın olacaktır. 

BEŞİNCİ F A S I L 

Mevaddı müteferrika beyamndadır 

Madde 29 — Varidat ve sarfiyatın envai muhtelıfesı müf
rezen kayid olunup bir nev'ın diğer nev'e karıştırılması asla 
mücaz olmıyacaktır. 
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Madde 30 — Hayrat ve müberrat ve akaratı vakfiyenin 
muhafazai mamuriyetine ziyadesiie dikkat ve itina olunacak 
ve rahne ve harabiyet başgösterdiği anda tamirine müsaraat 
eylemek nef'i müeddi olduğundan sürati icrasına ihmal ve iğ-
maz olunmıyacak ve olur ise badii mesuliyet olacaktır. 

Madde 31 — Bütçenin hükmü bir sene için olduğundan 
her sene tadili caiz olacaktır. 

Madde 32 — Evkafın fazlai varidatından maarife aid ol
mak üzere bir miktarı münasib masarif kısmına ithalen bütçe
ye ithal olacaktır. 

irade tarihi • 19 cemaziyelâhir 304, 3 mart 303 

Nt: 2ü(î — Murabaha Nizamnamesi 
Madde 1 — İşbu nizamnamenin tarihi neşrinden itibaren 

her nevi müdayenatı adiye ve ticariye faizinin haddi azamı 
senevî yüzde dokuz olarak tayin kılınmıştır. 

Madde 2 — İşbu nizamnamenin tarihi neşrinden mukad
dem senevî yüzde on iki hesabile akdedilmiş olan faiz muka
veleleri işbu nizamın ilânı gününe kadar mer'i ve muteberdir. 

Madde 3 — Dayin ile medyun beyninde haddi nizamisin
den ziyade faiz mukavelesi vaki olduğu ya senedde musarrah 
olmasile ve yahut resülmale zammolunduğu isbat edilmesile 
tebeyyün eyler ise faizin miktarı senevî yüzde dokuza tenzil 
edilir. 

Madde 4 — İkrazat faizi her kaç sene mürur eder ise et
sin nihayet resülmal miktarını tecavüz etmiyecektir. Resülmali 
tecavüz eden faizi hükmetmekten bilcümle hükkâm memnudur. 

Madde 5 — İkrazata faizi mürekkeb yürütülmesi caiz de
ğildir. Ancak evvelâ meblâğı müstakriza mahsuben üç sene 
zarfında medyun tarafından akçe teslim olunmamış bulunduğu. 
Saniyen üç senede işlemiş bulunan faizinin resülmale zammı 
için dayin ve medyun beyninde ittifak hasıl olduğu halde 
yalınız üç senelik için faizi mürekkeb yürütülebilir. Ticaret 
Kanunu hükmünce beynettüccar hesabı cariden neş 'et eden 
faizi mürekkeb muamelâtı bundan müstesnadır. 
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Madde 6 — Dâyin ile medyun beyninde muamelei ikraz 
ve istikraz devam ettikçe ister nakli hesab edilmiş olsun ve 
ister deyin senedi tecdid ve tebdil kılınmış bulunsun fahiş fa
izin haddi nizamisine tenzili iddiası mesmudur. Fakat kamilen 
tediyei deyin edilmiş ve dayin ve medyun beyninde kat'i muamele 
kılınmış ise fahiş faizin istirdadı iddiası mesmu olmaz. 

Madde 7 — 16 şevval 1280 tarihli Murabaha Nizamnamesi 
işbu nizamnamenin ilânı tarihinden itibaren mefsuhtur. 

Madde 8 — Adliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

Ira~de7arihi: 9 receb 304, 22 mart 303 

Ks : 2 0 7 — Mahlûlâlı evkaftan mesken ve mena/il 
hakkındaki 1 9 zilhicce 1 2 8 8 tarihli nizamnameye 

müzeyyel fıkrai nizami>e 
Dersaadet ve bilâdi selâse hududu dahilinde mahlûl olupta 

muamelâtı fesada uğrıyan yani sahtekârlıkla ferağının icrası 
teşebbüsü tahakkuk eden müsakkafat ve müsteğillâtı vakfiye 
evkafı hümayun hazinesince bilmüzayede talibine teffiz olun
duktan sonra bedeli muaccelinden muhbirine yüzde on ve alel
ade mahlûlât muhbirlerine kemakân binde beş ihbariye veri
lecektir. 

İrade tarihi • 17 receb 1304, 30 mart 1303 

Ne: 2 0 8 — Akar Vergisinin hinde ona ve Temettü 
Vergisinin yüzde dörde iblağ ve Umar ve zeamet 

ve evkaf kura ve memlâha bcdclâtının nısfa 
tenzili hakkında irade 

Selhi receb 1304 12 nisan 1303 

Üçyüz üç senei maliyesi varidat ve masarifatı muhamme-
nesinin müfredatı hakkında bütçe komisyonunca derdest olan 
tetkikat ve icra kılınmakta bulunan muhaberatın neticesi üze-
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rıne muvazeneı umumiyenin tanzimi mukarrer olup ancak ah
vali hazıraı maliyenin dereceı ehemmiyetini takdire medar 
olmak üzere takribi olarak evvel ve ahır tanzim olunan masa
rifatı adiye ve fevkalâde hulâsalarının gönderildiğine ve olbabta 
bazı ıfadat ve mutaleata dair Maliye Nezaretinin meyanei 
bendegânemızde mutalea olunan ıkı kıt a tezkerei mufassala-
sında muharrer olduğu veçhile varidatın yekûnu onyedı milyon 
ıkı yuz bin bu kadar ve masarifi adıyenın yekûnu dahi devaır 
bütçelerine senei merkume için zam ve ilavesi teklif olunduğu 
halde ahiren dairelerinin muvafakatıle tay olunan mebaliğ dahil 
olmadığı halde yirmi milyon sekiz yuz doksan bin bu kadar 
lira olup ındelmuvazene masarifi adiye bütçesinin açığı uç mil
yon altı yuz doksan bir bin bu kadar lira raddesinde ve ma
sarifi fevkalâdenin yekûnu dahi badettenzıl uç milyon beş yuz 
kırk dort bin lira derecesinde olmasıle işbu masarifi daime 
açığının mehma emken kapatılmasına medar olmak üzere itt i
haz ve icrası tasavvur olunan tedabır cümlesinden olarak akar 
vergisinin binde ıkı zammıle ona ve temettü vergsının dahi 
yüzde ıkı zammıle beşe iblağı ve Umar ve zeamet ve evkaf 
kura ve memlaha bedelâtının dahi eshamı mubeddele ve adiye 
ve mukataat misillû nısfa tenzih beyan ve şu halde akar ve 
temettü vergilerinin zammından dort yuz yirmi beş bin lira ve 
tımar ve zeamet ve saire bedelâtının tansıfınden dahi yuz bu 
kadar bin lira tasarruf edilmiş olacağı dermeyan olunmuş ve 
tehvını ıhlıyacatı hazıraı hazine için savabık ve emsali misillû 
ilende yerine konulmak üzere bu sene dahi menafi sandıkları
nın senei haliye aidatından ıkı yuz bin allının celbi lüzumu 
Maliye Nazırı Paşa tarafından ifade edilmiştir Malûmuâlrbuy-
rulduğu üzere bütçe açığının kapatılması için iradın tezyidi ve 
masrafın imkan derecesinde taklılı kavaldı maliye iktizasından 
ve her devletin esbabı fevkalâdeden dolayı mecbur olduğu 
masarifin bu misillû vergilere zammı ve mumkunulıcra bulunan 
tedabır»n ıttıhazıle istifası emsali cariyesinden bulunmasına ve 
arazı ve mesken vergisinin zamdan müstesna tutulmakta olma
sına nazaran akar vergisinin ıkı zammıle binde ona ve temettü 
vergisinin dahi şimdilik bir zammıle yüzde dörde iblâğı ve 
salıfulbeyan zeamet ve tımar ve evkaf kura ve memleha bede
lâtının dahi esham ve mukataat misillû vaktu zemanıle tediyesi 
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temin olunmak şartile nısfa tenzili münasib olduğu gibi ileride 
yerine konulmak üzere menafi sandıklarının senei haliye vari
datından bu sene dahi yüzde beş faizle istikrazen iki yüz bin 
altının hazinei celileye celbi ilcaatı zamaniyeden olarak muva-
fıkıhal görünmüş olmakla ve işbu açığın bakiyesinin kapatılması 
ve masarif i fevkalâde için muktazi olan mebaliğin sureti tedariki der
desti müzakere olduğundan netayicinin arzı atebei ulya kılınacağı 
dahi derkâr bulunmakla sureti maruza rehini tensibi âli oldu
ğu halde üç yüz üç senei maliyesi martından itibaren hazinece 
ifayı muktezası için nezareti müşarileyhaya mezuniyet ve 
Ticaret Nezaretine de malûmat ita olunacağı muhatı ilmi alem 
şümulü cenabı mülûkdarî buyruldukta olbabta ve katibei ahvalde 
emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Meclisi vükelanın işbu mazbatası manzuru âli olarak tezek
kür ve istizan olunduğu veçhile kararı maruzun icrayı muktezası 
hususuna iradei seniyei cenabı padişahî şerefmüteallik buyrul
muş olmakla olbabta emrü ferman hazreti veliyülemrindir. 

irade tarihi: 2 şaban 304, 14 nisan 303 

JSfs 201) — Vergi e m a n e t i n d e bulunan m a a t a h r i r 
verg i idares inin kemaf issabık Maliye Nezare t ine 

nakli ile e m a n e t namının Defteri H a k a n ı 
Nezare t ine tahvili hakk ında i r a d e 

Maliye Nezaretinin melfuflarile beraber meyanei acizanemiz-
d e mütalea olunan tezkeresinde teşkilâtı cedidei Maliyenin leva
zımı tabiiyesinden olduğu üzere verginin cibayeti hasılat ve tes
viyei hesabatına müteallik muamelâtın tevhid ve tanzimi için 
elyevm vergi emanetinde bulunan maa tahrir vergi idaresinin 
kemafissabık hazinei celileye tahvili irtibalile taşralarda vergi-
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nin müfredat muamelâtının kemakân vergi müdürlerine ve ne
zareti umumiyesinin defterdarlara aid tutulması lüzumu beyan 
olunup bu suret ise idarei mezkûrenin hali aslisine ircaile mua
melâtın bir kat daha tanzimi mütaleasına müpteni olmakla be
raber senevî dokuz bin bu kadar lira dahi tasarruf olunacağı 
anlaşılmış olduğundan mucibince ifayı muktezası zımnında ne
zareti müşarileyhaya mezuniyet itası ve şu halde vergi ema
neti namının Defteri Hâkanî Nezaretine tahvili müttehiden bit-
tezekkür tezkerei mezkûre takımile arz ve takdim olundu isede 
katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyyülemrindir. 

irade tarihi- 2 şaban 1304, 14 nisan 1303 

Ns: 2 1 0 — A ş a r n i z a m n a m e s i 

BİRİNCİ FASIL 

Aşarın sureti istifası hakkındadır 

Madde 1 — Üşür mahsulâtı arziyeden istifa olunur. 

Madde 2 — Şehir ve kasaba ve kariyelerde kâin hanelere 
muttasıl ve etrafı dıvar veya çit ile muhat ve hane avlusundan 
madud bulunan dokuz yüz on dokuz yeni arşın murabbaından 
yani bir atik dönümden noksan mahallerin mahsulâtından üşür 
alınmaz. 

Madde 3 — Hatab ve kömür alelıtlak üşürden müstesna 
olduğu gibi sebze ıtlak olunan mahsulâttan taraveti zail olduk
tan sonra ekil ve istimale salih olmıyan ve salamura olamıyan 
ve bostan ıtlak kılınmıyan mülhiye ve ebegömeci ve semizot 
ve salata ve marul ve prasa ve ıspanak gibi mahsulât dahi 
üşürden müstesnadır ancak şimdiye kadar üşürden muaf tutulan 
enginar ve sakız ve asma kabağı salamuraya salih olduğundan 
işbu nizamname tarihinden itibaren bunlardan üşür alınacaktır. 

Madde 4 — Arazi Kanunnamesinin yüz yirmi yedinci mad
desinde beyan olunduğu üzere alelûmum mahsulât ve mezrutı 
arziye nerede harman olunursa olunsun her hangi karye hududu 
dahilindeki arazide nabit olmuş ise ol kariyeye aiddir ve yaylak 
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ve kışlak bedelâtı üşriyesi ile beşinci maddede beyan olunan 
saz üşrü hakkında dahi bu veçhile muamele olunur. 

Madde 5 — Sahibi olmıyan göller içinde ve kenarlarında 
nabit olan sazlar ve kezalik sahibi olmıyan ormanlarda hasıl 
olan kereste ile sair mahsulât miriye aid olup başkaca idare 
olunur. Sahibi uhdesinde bulunan göllerde hasıl olan sazlarla 
kezalik ashabı uhdesinde bulunan ormanlarda hasıl olan her 
nevi mahsulâttan üşür alınır. 

Madde 6 — Üşür mahsulün vezin ve tekyilile aynen veyahut 
esnayi tahsilinde hasıl olacak muvafakati tarafeyne göre bedelen 
alınır fakat bazı mahsulâtın sureti taşiri nizamatı mahsusasına tâbi 
olduğu gibi bazısından tahmin ve takdir ile üşür alınmak 
ve bazısının üşrü dahi mutlaka bedelen islifa kılınmak 
müteamil olduğu cihetle bunların kavaidi taşiriyelerile 
hangilerinden bedelen üşrü alınmak lâzımgeleceği işbu nizam
nameye müzeyyel (1) numaralı tarifnamede gösterilmiştir. 

Madde 7 — Tahmin üzerine taşir olunacak olan mahsulâtın 
miktarınca beynettarafeyn uyuşulamadığı halde vaki olacak müra
caat üzerine kaza meclisi idaresince erbabı vukuf ve itimattan 
iki muhammin bittahlif tayin ve izam olunacak ve tarafeyn 
bunların rey ve kararına razı olmadıkları halde meclisi mezkûr 
azasından mahalline iki zatın dahi izamiie icra olunacak tetki-
kat üzerine meclisi mezkûrca verilecek karar ka f i olacaktır. 

Madde 8 — Üşrü bedelen alınmak lâzımgelen mahsulât 
idrak ettikçe meclisi idarei kazada rayici beldeye tevfikan fiat 
kat olunarak keyfiyet Kaymakamlıktan kura ihtiyar meclislerine 
ve aşarı cibayet edecek olanlara tebliğ olunur. 

Madde 9 — Zürra bir kasabanın zahairi üşriyesini o kasa
ba dahilinde ve bir köyün zahairi üşriyesini o köyde vaki 
üşür anbarına ve köyün anbarı olmadığı halde ol köyün hasılatı 
üşriyesini dahi harman mahallinden itibaren nihayet bir saat me
safede bulunan üşür anbarına kadar meccanen nakletmek ve köy 
anbarlarında teraküm edecek aşar zahairini mahallî meclisi ida
resinde beher kili cedid için kat edilecek fiat ile civarda en 
karib bulunan kasaba ve iskeleye götürmek ile mükelleftir şu 
kadarki zehairi mezburenin her sene kasımdan evvel nakledil
mesi lâzımgelip şayet ziraatleri tatil olunmamak için kasımdan 
sonraya bırakılması ahalii kura tarafından taleb olunur ise ol-
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halele teşrinisani g-ayeline kadar nakline ahali mükellef olup 
teşrinisaniden sonra işbu nakil maddesi mutlaka ahalinin rıza
sına menuttur. 

Madde 10 — Muaşşire haber verilmiyerek tarladan ve 
harman yerinden kaldırılan ve her ne suretle olursa olsun üşrü 
verilmemek üzere ketmedilen mahsulât kaçak addolunup miri için 
iki kat üşür alınır. Aşar ihale olunmuş bulunur ise nısfı mültezime 
ve muhbiri var ise nısfı diğerinin yarısı dahi muhbire verilir. 
Mahsulün üşürden kaçırıldığını sahibi itiraf etmez ise mahke-
meye~müracaat olunur. 

İKİNCİ F A S I L 

Aşarın müzayede ve ihalesi hakkındadır 

Madde 11 — Aşar varidatı alenen bilmüzayede takarrür 
edecek 'bedel i nakdî ile bir senelik olmak üzere maktuan ihale 
olunur. Yalnız zeytin üşrünün iki seneliği ihale olunmak 
caizdir. 

Madde 12 — Varidatı üşriyeyi iltizam edenler ile onlara 
kefalet eyliyenlerin tabaai Devleti Aliyeden bulunmaları meş
ruttur. 

Madde 13 — Meclisi beledî ve ticaret ve ziraat odaları 
reis ve azası ile ketebesinden maada tarafı devletten mansub 
bilûmum memurin ile mecalis ve mehakim azasının ve ketebei 
aklâm ile hademei devletin gerek doğrudan doğruya ve gerek 
bilvasıta aşar iltizam etmeleri ve mültezimlere kefalet eyleme
leri memnudur. 

Madde 14 — Hububat aşarile onun meyanında satılan 
mahsulâtı saire aşarının vilâyet ve liva ve kaza ve nahiyece 
toptan müzayede ve ihalesi külliyen ve kat'iyyen memnudur. 
Emri ihale ve müzayede mutlaka karye karye icra olunur an
cak işbu nizamnamenin otuzuncu ve otuz birinci maddelerinde 
muharrer esbaba mebni arazisi mülâsık ve mahlut olan ve mü
teferrikan talibi çıkmayan bazı köylerin mezkûr maddelerde 
beyan olunduğu suretle birleştirilerek müzayede ve ihalesi caiz 
olduğu gibi palamut ve afyon ve harir ve zeytin ve miyankök 
ve balı aşarile bu kabilden olarak hububat aşarından bittefrik 
ayrıca ve toptan satılagelen bazı mahsulât aşarının kaza kaza ve 
yahut sancak üzerine müzayede ve ihalesi caiz olur. 
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Madde 15 — Her sene iptidasında vilâyet dahilinde bulunan 
kuranın adedine göre vilâyet merkezlerinde işbu nizamnameye 
merbut (6) numaralı numune mucibince koçanlı mezad pusula
ları tab ettirilerek kazalara gönderilip ve kazalarda dahi derhal 
köylerin esami ve bedelâtı sabıkası doldurulup her kazanın 
başlıca mahsulünden hangisinin zamanı idraki evvel hulul eder 
ise onun vakti idrakine bir mah kalarak aşarın meclisi idarei 
kazada alenen müzayedesine bed olunur. 

Madde 16 — Maddei sabıkada tayin olunan vakti müza
yedenin hululünden evvelce her kazanın havi olduğu kura aşa
rının ihalesi için merkezi livada eyyamı mahsusa tayin olunarak 
vilâyete biliş'ar vilâyet gazetesile ilân ettirileceği gibi keyfiyet 
livanın sair kazalarına ve münasebeti mevkiiye ve ticariyesi 
olan civar liva ve kaza merkezlerine dahi bildirilir ve müddeti 
ihale kura ehalisincede vaktile malûm olmak üzere müddeti 
mezkûrenin hululünden bir hafta mukaddem kaza merkezlerinden 
her karyeye işbu nizamnameye merbut (2) numaralı numunesi 
mucibince matbu ihbar varakası göndererek bunların vusulünü 
müş'ir kura ihtiyar meclislerinden birer ilmühaber ahz ile kaza 
meclisi idaresinde hıfzolunur. 

Madde 17 — Tayini eyyam hususunda mahsulü erken ye
tişen kazalar takdim ve g e ç yetişenler tehir olunur ve eyyamı 
mezkûre her kaza kurasının adedine ve aşarının miktarına gö
re tahsis kılınır meselâ bir kaza için mayısın on dördünden 
yirmi beşine ve diğeri için yirmi beşinden haziranın beşine ve 
bir diğeri için de haziranın altısından on altısına kadar müddet 
konulur ancak bu müddet on günden dun tayin olunamaz. 

Madde 18 — Aşarın müzayede ve ihalesi mevsiminde Mali
ye Nezaretinden indelicab vilâyat ve elviyeye memurini mah
susa gönderilir valiler dahi lüzum gördükleri liva ve kazalara 
azimetle müzayede ve ihaleye nezaret ve dikkat eyliyeceklerdir 
ve lâzımgelen liva ve kazalara defterdar ile sair erkânı vilâyet
ten münasibleri gönderilerek emri müzayede ve ihale tetkik ve 
teftiş edilecektir. 

Madde 19 — Vakti ihalenin tekarrübünde liva mecalisi 
idaresinde varidatı üşriyelerinin miktarına göre üç dört kaza 
bir daire farz olunarak ve bu dairelerin birisine liva mutasar
rıfı ve diğerine muhasebecisi gitmek üzere sairlerinede icabına 
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göre vilâyet ve liva meclisi idareleri azasından ve memurini 
saireden vukuf ve ehliyeti haiz birer zat intihab olunarak daire
lerin sereti tertibi ve her birinin ihalesine kimlerin memur ola
cağı merkezi vilâyete bildirilir. 

Vilâyet elviyenin tensibini aynile tasdik ve yahut tadil 
ve memurini müntehabeyi lüzum görür ise bittebdil mahal
linden veya merkezi vilâyetten diğer münasiblerini tayin 
eder. Mutasarrıfların merkezi memuriyetlerinden tebaüdle-
rine mâni bir hal bulunur ise anların gidecekleri daireye vilâyetin 
reyile diğer bir zat gönderilir tertip olunan devairin her biri 
nihayet dörtten ziyade kazayı havi olmıyacaktır. 

Madde 2 0 — Maddei sabıkada sureti tertibi beyan olunan 
devair ihale için tayin olunacak memurlar meclisi idarei kaza 
heyeti hazır olduğu halde müzayedeyi alenen icra edeceklerdir. 
Gerek müzayede ve ihalenin icrasında ve gerek yirmi birinci 
ve yirmi ikinci maddelerde beyan olunduğu veçhile mültezim ve 
yahut kefillerinin tahkiki serveti hususunda memurini mezkûre 
heyeti meclisle müştereken mes'ulü bilmal tutulur. 

Madde 2 1 — Her kazada evvelce tayin ve ilân olunan 
müddeti ihalenin hululünden lâakal bir hafta mukaddem aşar 
almak istiyenler meclisi idareye müracaat ile iltizam etmek 
istedikleri köylerin ismini tasrih etmeksizin yalnız kaç kuruşluk 
aşar deruhte etmek istediklerini ba arzuhal beyan edeceklerdir. 
Müstedilerin uhdelerinde süknalarından maada bulunan emlâkin 
kiymeti her ne ise kendilerine ona göre bir itibarı malî takdir 
olunarak emlâki mezkûre bir taraftan mahcuz olmadığı halde 
o miktara kadar pey tutulmak üzere defteri mahsusuna kayid 
olunur ve hiç emlâki olmıyanlardan veyahut uhdesindeki em
lâkin kıymetine göre tayin olunacak itibarı maliden ziyade aşar 
almak arzu edenlerden kefil istenilerek gösterecekleri kefillerin 
miktarı emlâk ve servetleri meclisçe şayanı kabul olduğu halde 
bunlardan nizamına tevfikan pul vazolunmuş birer kefalet senedi 
alınır. Gerek müstedilerin ve gerek kefillerinin derecei servetleri 
kâfi görülmediği veyahut aşar ve emvali saireden miriye 
borçlu bulundukları halde keyfiyet arzuhalleri zahrına işaretle 
meclisi idarei kaza mührü ile mühürlenerek ashabına 
iade kılınır kendilerine tayin olunan itibarı malî derecesinin 
noksan olduğuna ve yahut hiç itibar tayin olunmadığına 
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itiraz etmek isliyen mültezimin ve küfelâ hululü müddeti 
ihaleden evvel merkezi livada ve yahut yirmi ikinci maddede 
beyan olunduğu üzere ihale memuru nezdinde beyanı itiraz 
ile tashihi madde olunmasını taleb edebilirler ve bu iliraz üze
rine icra olunacak tetkikatta tebeyyün edecek hale göre mec
lisi idarei kazanın karan teyid ve yahut tadil edilir karyeleri 
aşarını almak istiyen ahali yekdiğerine kefili bilmal olmak 
üzere başkaca kefil alınmaz. 

Madde 22 — İhaleye memur olanlar her kazada ihale müd
detinin hululünden evvel ve yahut esnayi ihalede mültezimin 
ve küfelâ için evvelce tayin olunan itibarat derecesini tetkik 
ve hafi ve celi tahkik ederek gerek mültezimin ve gerek kü-
felâya tayin olunmuş olan itibarı malî miktarını derecei servet
lerinden ziyade gördüğü halde icrayi tenzilât ve tadilât veyahut 
tevsiki teminat eyliyecek ve maddei sabıkada beyan olunduğu 
üzere meclisi idarei kazaca tayin olunan itibarı malî miktarına 
ve yahut istidalarının reddine itiraz eden mültezimin ve küfe-
lânın itirazlarını bil'istima icabını icra edecektir. 

Madde 23 — Maddei sabıkada beyan olunduğu üzere ev
velce kendisinin ve kefilinin miktarı itibarını tahtı tasdika al
dırmamış olanlar müddeti ihale zarfında verecekleri peylerin 
meclisi idarei kaza ve ihale memuru tarafından hemen tahkik 
ve takdir olunacak miktarı itibara göre kabulü caiz olur isede 
böyle ihaleye başlanıldığı sırada müracaat eden mültezimin 
ve küfelânın ihale memuru ve meclis tarafından beyan oluna
cak miktarı itibara kanaat etmeleri lâzımgelir. 

Madde 24 — Müzayede olunan aşara Dersaadetten pey 
vurmak veyahut vilâyetlerdeki mültezimlerden bazısına kefalet 
etmek istiyenler süknaları müstesna olmak üzere kendilerinin 
gösterecekleri kefillerin uhdelerinde kıymeti iltizam ve yahut 
tekeffül edecekleri aşar derecesine göre emlâk ve arazi bulun
duğuna dair dairei belediyeden ve senedatı umumiye dairesin
den ilmühaber ibraz olunarak emlâki mezkârenin tamamile ifayi 
taahhüd olununcıya değin ahara ferağ olunamaması için kaydı 
balâsına şerh verildiği veyahut hazinei celilenin kabul edebile
ceği surette diğer teminatı maddiye göstererek bu teminat 
meclisi maliyece bittetkik kifayeti tensib olunduktan sonra 
Maliye Nezaretinden kabul ve tasdik kılındığı halde hazinece 
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pey ve kefaletleri tutulur. Bunlardan gayri bir suretle hiç kim
senin pey ve kefaleti kabul olunmaz. 

Madde 25 — İhaleye memur olanlar ve heyeti meclis mu
vacehesinde icra olunan müzayedede bedeli sabık ve esbakına 
ve senei haliyenin feyz ve bereketine nazaran haddi lâyıkını 
bulmuş olan köylere pey vurmuş olanlar birer birer meclise 
celb ile zam ve yahut keffiyed eylemeleri teklif olunup zam 
edenler olur ise müzayedeye tekrar devam olunarak peyle
rini kat ile zamdan istinkâf edenlere keffiyed ve imza ettirilir. 
V e ragabatın inkıtaile müzayede pusulasında keffiyed etmemiş 
hiç bir kimse kalmadıktan sonra müzayede pusulası tellâla 
verilerek (şu kadar kuruşta şimdi karardade çeki lecekt i r ) diye 
Hükümet konağı sofa ve avlusunda nida ettirilir. Bu ilân üzerine 
bir daha zam eden bulunmaz ise pusulanın yekûnu hizasına 
(şu kadar kuruş bedel ile kabul eyledim) diye bir ibare yazılıp 
tarihi konularak talibine ve talibinin serveti kâfi görülmüş 
olmayıpta kefili var ise ( bende kefalet eyledim ) diye kefile 
temhir veya imza ettirildikten sonra ihale memuru tarafından 
karardade terkim kılınır. 

Madde 26 — Bir köyün aşarına pey vurupta muahharen 
gerek karardadesi çekildiği zaman ve gerek esnayi ihalede 
müzayede mevkiinde bulunmıyan mültezimlerin hakları sakıt 
olur. Bunların son peyleri hizasına bulunmadıkları tahrir olu
narak lieclilişhad ziri meclis azasından birisine temhir ettirilir 
ve ahalii kura kendi köylerine talib olupta muahharen peyleri 
üzerine zam vukuu ile keffiyed ederlerse karye muhtarile ihtiyar 
meclisi azasından mevkii müzayedede bulunanlara keffiyed 
ettikleri tasdik ve temhir ettirileceği gibi hiç pey vurmamış 
oldukları halde dahi karyeleri aşarının iltizamına talib olma
dıkları müzayede pusulasına işaret olunarak kezalik muhtar ile 
ihtiyar meclisi azasından mevcud olanlara temhir ettirilir. 

Madde 27 — Bir gün içinde ne kadar karardadesi çekilmiş 
karye var ise aksamışı köylerin esamisi ile bedeli müzaye
desi bir pusulaya yazılarak Hükümet konağı kapısının dışarı
sına herkesin görebileceği bir mahalle yapıştırılır ve kararda
desi çekilmiş olan bir karye aşarına tekrar zam için eyyamı 
resmiyei tatiliye müstesna olmak üzere karardade pusulalarının 
talikinden itibaren ikinci günü akşama kadar müddet olup bu 
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müddet zarfında yüzde üçten noksan olmamak üzere zam 
kabul ile müzayede tekrar açılır ve bu suretle müzayedesi 
tekrar açılan bir karye aşarına zam edenlerin peyleri münkati 
olduktan sonra zamdan istinkâf eden tarafa keffiyed ve kabul 
eden tarafa kabul ve her ikisine temhir ve son talipten 
kefil alınmış ise ona dahi tasdik ettirildikten sonra yine 
tellâl vasıtasile nida ettirilerek tekrar karardadesi tahrir 
olunur. Bir karye aşarına mezkûr iki gün zarfında bir kaç defa 
karardade çekildikten sonra yüzde üç ve daha ziyade zam 
ile müzayede tekrar açıldığı halde berveçhi meşruh muamele 
edilir. Müzayedenin her kaç defa olur ise olsun tekrar açılması 
yüzde üçten noksan olmamak üzere zam vukuuna menuttur 
ancak müzayede bu suretle açıldıktan sonra tekrar karardade 
tahrir olununcıya değin her mültezim az çok istediği miktar 
zam edebilir işbu yüzde üç zam için muayyen olan iki günün 
mebdei ilk karardadeye mahsus olarak talik olunacak varakada 
münderiç tarih gününün akşamından muteber olup pusulaya 
kaç defa karardade çekilir ise çekilsin işbu mebde tahvil olun
maz yani ikinci müzayede zikrolunan iki günden ziyade devam 
eyliyemez. 

Madde 28 — Karardadesi çekilen karyelerin ikinci günü 
akşam üstü isimleri ile bedeli müzayedeleri meclisi idarei ka
zada ve cümle muvacehesinde alenen kıraat olunduktan ve tel
lâl vasıtasile nida ettirildikten sonra bu karyelerin aşarına şayet 
yüzde üç ve daha ziyade zam eden bulunursa ihaleleri ertesi 
güne tehir olunmamak üzere o akşam derhal müzayedeleri icra 
ve ikmal olunup ve peylerin kaf i l e müzayedeye kafiyen hitam 
verilip ihaleye memur olanlar tarafından müzayede pusulasına 
ihale olundu işareti terkim ile uhdelerinde tekarrür eden mülte
zimlerden ve kefilleri olanların küfelâsından kırk birinci madde
de gösterildiği veçhile sened ahzile zabıtname verilir ve sureti 
ihalesile şayet bedeli sabıkından bir sebebi sahih ve makbule 
müstenid olarak noksanı var ise esbabı mukniası hakkında zeyli 
kaimeye meclisi idarei kazadan bir mazbata terkim olunur mü
zayede pusulalarına ihale işareti tahrir olunan köylere muahharen 
her ne kadar zam eden olur ise olsun kaf iyen kabul olunmaz. 

Madde 29 — İhaleye memur olanlar gittiği kazanın tahsis 
ve ilân edilmiş olan eyyamı muayyenesinde müzayedeyi icra 
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ve bedeli lâyıkmı bulan köyler aşarını talihlerine ihale eyle
dikten sonra şayet daha ihale olunmamış bir kaç karye ka
lıpta müddeti ihale hitam bulmuş olur ise o köylerin bedeli haddi 
lâyıkına iblâğ ile ihalesi hususunun kendisinden istifsar olunma
sını ve yahut bir miktarı muayyene kadar ihaleye mezun 
olduğunu kaymakamı kazaya tahriren beyan ederek vakti 
ihalesi takarrub eden diğer kazaya gidecektir ve geri kalan 
köyler kaymakam vasıtasile ihale olunamadığı surette ihale 
memuru dairei memuriyeti dahilinde bulunan kazaların ihalesini 
ikmal eyledikten sonra tekrar bir kaç karıyesı ihale olunama
yan kazalara gidip geriye kalan köylerin dahi bedeli lâyıkla-
rıle ihalesi esbabını istihsal edecektir 

Madde 30 — B*zı mahallerde bir koyun arazisi mulâsıkı 
olan diğer bir koy arazisi ile mahlut olmaktan veyahut bir 
köy ahalisinin ziraatı o sene mulâsıkı olan diğer koy arazisinde 
bulunmaktan dolayı ayrı ayrı taşırınde müşkülat zuhuru ta
hakkuk eylediği halde bu gibi köylerin ıkısı ve nihayet uçu 
birleştirilerek toptan müzayede ve ihalesi caizdir ve bir şahsın 
uhdesinde başka başka tekarrur eden kura ve kasabatı müte
addide aşarı dahi ayrı ayrı ihale olunur 

Madde 31 — Ihaleı kaf iyesi icra kılınan karyelerden ma
ada yirmi dokuzuncu maddede beyan olunduğu üzere geriye 
kalan müteaddit karyelerin ayrı ayrı hiç talibi bulunamadığı ve 
kura ahalisi dahi tahb olmadığı halde keyfiyet müzayede pusu
lasına işaretle zırı meclisi idarei kazadan ba mazbata tasdik 
edildikten ve ahalıı kuranın tahb olmadığını beyan hakkında 
yirmi altıncı maddede gösterilen muamelat icra olunduktan 
sonra bu makule kuranın birleştirilerek toptan müzayede ve 
ihalesi caiz olur Ancak bir mezat pusulasında nihayet beşten 
ziyade karye bırleştırılmıyecektır ve bu gibi birleştirilen köyle
rin bıdayeten tanzim olunmuş olan müteferrik müzayede pusu
laları iptal olunmayıp beşine birden yapılacak müzayede pusu
lasına rapten hıfz olunacaktır 

Madde 32 — On dördüncü maddede beyan olunduğu veç
hile kaza ve liva üzerine müzayede ve ihalesi caiz olan afyon 
ve palamut ve zeytin ve saire aşarı ıçm munasıb müddeti mü
zayede vaz ile kaza ve liva ve vilâyette ve icabına gore civar 
mahallerde ve hazinei cehle vasıtasile dersaadette bilılân müd-
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deti muayyenesi zarfında müzayedesi icra ve ikmal olunduktan 
ve her tarafın peyleri kesildikten sonra en son bulunan bedelin 
haddi lâyık olduğu vilâyet meclisi idaresince bittetkik tasdik 
olunduğu halde vilâyetten vaki olacak iş 'ar üzerine aşarın aid 
olduğu liva veya kaza merkezinde karardadesi terkim ve key
fiyet karardade çekilen mahalden tekrar civarda telgrafla muha
bere mümkün olan mahallere iş 'ar olunur işbu karardadenin 
terkimi gününden itibaren bir hafta içinde gerek karardade çeki
len ve gerek ilân olunan mahallerde diğer talib zuhur eder ise 
yüzde birden noksan olmamak üzere edeceği zam kabul ile 
müzayede tekrar açılır. 

Bu suretle tekrar açılacak müzayede yirmi yedinci ve yirmi 
sekizinci maddelerde muharrer kaideye tevfikan bilicra evvelki 
talibi ile muvacehe veyahut evvelki talibin bulunduğu mahal hükû-
metile muhabere edilip ve peyler kesilip tekrar karardade çe
kildikten ve tayin olunan bir hafta müddet tamam olduktan 
sonra mezkûr yirmi sekizinci maddede muharrer kaide muci
bince sureti kaf iyede ihalesi icra kılınır. 

Madde 33 — Maddei sabıka mucibince toptan müzayede 
ve ihalesi mücaz olan aşar liva üzerine müzayede olunur 
ise liva meclisi idaresi ve kazaca müzayede olunur ise 
kaza meclisi idaresi mevkii müzayededir aşarı mezkûreye pey 
vurmak istiyenler peylerini vaktile mevkii müzayedeye beyan 
etmeleri ve başka mahalde bulundukları halde dahi bulunduk
ları mahal hükümetine kezalik vaktile müracaatla mevkii 
müzayedeye telgraf çektirmeleri lâzım gelip birinci müddet 
müzayedenin hitamı günü saat on bire kadar mevkii müzayede
de beyan olunan ve oraya sair mahallerden bildirilen peylerin 
en yükseği son pey itibar olunup diğer talihler keffiyet etmiş 
olsun olmasın ve muhabere hitam bulsun bulmasın müzayede 
kat ile karardade çekilir. Karardadesi çekildikten sonra yüzde 
bir zam ile ikinci müzayede açılmadıkça başka pey kabul olun-
mıyacağı gibi ikinci müzayedenin son günü saat on birde te
karrür eden en-yül sek bedel son pey itibar olunarak muha
bere hitam bulsun bulmasın ihale olunur ve gerek mevkii 
müzayedede olupta vaktile daha yüksek bedel vermemiş ve 
gerek sair mahallerde olupta zam telgrafları ihale günü saat 
on birden evvel mevkii müzayedeye vasıl olmamış olan mülte-
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zımlenn hakkı sakıt olur şu kadarkı karardade veyahut ihale gu-
nu esbabı mucbıreye mebni telgraf muhaberesi munkatı olarak 
o gun sabahtan akşama kadar hiç bir tarafla muhabere olun
mamış bulunur ise müddeti müzayede bittabi mumted olup 
zikroiunan esbabı mucbırenın zail olmasından itibaren yirmi 
dort saat sonra karardade veyahut ihale muamelesi icra 
olunur 

Madde 34 - Her koyun aşarı ihale olundukça koy ve 
mültezimin isimleri tarihi ihalesini mübeyyin pusulası Hükümet 
Konağına talik olunacağı gibi bu pusulanın bir sureti meclisi 
idare muhrıle mahtum olarak kaymakamı kaza tarafından 
vakit geçmeksizin karyelere irsal olunacaktır Mültezimin taşıre 
ıptıdar etmemesinden ve köylerin tarihi ihaleyi bilmemelerinden 
dolayı bir koyun harmanları kaldırılamayıpta telefat vukua gel
diği halde mesuliyeti tarihi ihaleyi vaktıle haber vermıyen 
kaymakama aittir 

Madde 35 — Aşarın müzayede ve ihalesine değin idrak 
eden meyve gibi müteferrik mahsulât meclisi idareden memur 
tayınıle taşır ettirilerek hasılat defterleri mültezime ita olunur 
badelıhale sair mahsulâtın taşırı ıçm dahi mültezimler köy
lere vakit ve zamanıle giderek veyahut adam göndererek mah
sulü taşır eylemeğe mecburdurlar Bir koy ahalisi harmanları
nın hazır olduğunu ve harman edilmesi lâzımgelmıyen sair 
mahsullerinin idrak eylediğini mültezime haber verdiklerinden 
itibaren uç güne değin mültezim gidip veya adam gönderip 
mahsulü taşıre başlamadığı halde muvafıkı usul olan masarifi 
taşırıye mültezime aid olmak üzere ihtiyar meclisi tarafından 
mahsul taşır ve sebtı defter edilerek ahali malının kaldırılma
sına ruhsat verilir Bundan dolayı mültezimin hiç bir gûna 
iddiası mesmu olamıyacağı misillû meyve ve sebze gibi şeyleri 
mültezim vaktıle taşır etmeyıpte mahsul toplandıktan sonra 
kendisi veya adamı taşıre mübaşeret eyler ise sahibi malın 
ifadesine kanaat etmeğe mecburdur. 

Madde 36 — Bir kazanın havı olduğu karyelerin umumu
nun veyahut bazısının bedelâtı uşrıyesı haddi lâyıkını bulama
mak hasebıle ıhaleı kafiyeleri icra kılınamıyarak olkazanın 
başlı mahsulü idrak ile vakti hasad ve harman hulul eylediği 
halde emaneten idaresine teşebbüs olunacak ve taşıre bed 
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olunduğu larihten beş gün müruruna kadar bu karyelerin 
evvelki talibi veyahut zuhur edecek diğer birisi bedelini defaten 
veyahut bilmüzayede haddi lâyıkına i b l â j eylediği halde ihalesi 
caiz olur isede tayin olunan beş gün müddet geçtikten sonra 
zam vukubulsa dahi kabul olunmıyacaktır beş gün içinde talibi 
zuhur edipte ihalesi icra olunan karyelerin o müddette hükü
meti mahalliye marifetile taşir ve tahrir edilen mahsulünün 
mültezim tarafından tekrar tahririne kıyam olunmayıp devir 
olunacak defteri mucibince kabul eyliyecektir bu veçhile ihaleye 
kadar istihdam kılınmış olan memurların müddeti hizmetleri 
ücreti ve o memuriyete tayin olunmak için vermiş oldukları 
kefalet senedatının pul esmanile tasdik harçları mültezimden 
başkaca bilahız memurini mumaileyhime ita olunacaktır. 

Madde 37 — Gerek müzayede ve gerek ihale esnasında mü
zayede pusulalarına pey vaz etmiş olanlardan biri peyinden 
nükûl ederek pey kırılır ise o pusulada muharrer aşar tekrar 
müzayede olunarak evvelki verilen pey miktarından daha aşağı 
bedel ile ihale olunduğu surette farkı peyinden nükûl eden 
şahıstan veyahut kefilinden tahsil olunur ve şayet başka hiç 
talibi bulunmazsa emaneten idare ve taşir olunarak alınacak 
hasılatının gayrı az masraf miktarı evvelki verilen peyden dûn 
olduğu halde farkı kezalik evvelki pey sahibinden veyahut 
kefilinden tazminen istifa kılınır. 

Madde 38 — Bedeli bin kuruşa kadar olan kura için mak
tuan iki buçuk ve bin bir kuruştan beş bin kuruşa kadar yedi 
buçuk ve beş bin bir kuruştan on bin kuruşa kadar on ve on 
bin bir kuruştan yirmi beş bin kuruşa kadar yirmi ve 
yirmi beş bin kuruştan elli bin kuruşa kadar otuz ve bundan 
ziyade bedeli olan kura için elli kuruş ve on dürdüncü 
maddede gösterildiği veçhile kaza veya sancak üzerine ihalesi 
caiz olan mahsulât aşarından dahi binde bir kuruş nisbetinde 
tellaliye mültezimlerinden ahzile tellâla verilir. Tellâl mütead
dit ise mahallî meclisi idaresince her birinin derecei hizmetine 
göre taksim olunur ve kaza veya sancak üzerine ihalesi caiz 
olan mahsulât aşarının tellaliyesi en son talibin bulunduğu 
mahal tellâlına aid olup diğer mahallerde icra olunan müza
yededen dolayı oraların tellâllarına birşey verilmez ve Der
saadette talibi uhdesine kalan o misillû aşar tellaliyesi mülte-
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ziminden başkaca bilistihsal hazineye irad kayd olunur mülte
zimlerden bundan ziyade tellaliye ve zabıtname harcı ve sair 
nam ile hiç bir harç ve resim alınmaz. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

İhale olunan aşar bedelâtının sureti istifasile senedatının 
tanzimi beyanmdadır. 

Madde 39 — Başlu mahsulü erken idrak ederek müzayede 
ve ihalesi vaktile icra olunan mahaller mültezimleri deruhde 
edecekleri aşar bedelâtını temmuzdan bed ile kânunuevvel 
mahsulü geç idrak eyliyen yerler mültezimleri bedelâtı mezkû
reyi eylülden bed ile şubat nihayetine kadar tekasiti mütesa-. 
viye ile ifa edeceklerdir. Her taksitin vakti tediyesi mensub 
olduğu şehrin iptidasında duhul edip defaten ve yahut şehri 
mezkûrun nihayetine kadar ces te ceste ifa olunur. Bir taksiti 
mensub olduğu şehrin gayesine kadar tediye etmiyenlere on 
gün mühlet ita olunup on günü tecavüz ettirenlerden işbu on 
gün dahi dahil olduğu halde faizi nizamî alınır ve beher taksi
tin vakti tediyesi bir buçuk mah mürur ettirildiği ve asıl deyn 
senedi mukavelât muharriri tarafından musaddak olduğu halde 
bedeli taksitin tahsili için mal memuru tarafından tanzim olu
nacak ihbarname bidayet mahkemesi reisinin kararı üzerine 
mukavelât muharriri vasıtasile medyuna tebliğ olunarak taksiti 
mezkûr tarihi tebliğinden itibaren on gün zarfında dahi tediye 
olunmaz ise reis tarafından derhal verilecek emir üzerine mez
kûr taksit maa faiz icra memuru marifetile ve icra kanununa 
tevfikan tahsil olunur ve mültezimin bu babta bir gûna itiraz 
ve iddiası olduğu surette muahharen başkaca aid olduğu mah
kemede rüyet edilir. 

Madde 40 — Otuz beşinci maddede beyan olunduğu üzere 
kablelihale idrak edip meclisi idareden memur tayinile idare 
ve istifa edilen mahsulâtı müteferrika üşrü hasılatından vukubu
lan tahsilattan masarifi taşiriye badelihraç kusuru bedeli 
iltizamın ilk taksitinden mahsub edilir. 

Madde 41 — Aşarın gerek mültezimin ve gerek ahalii kura 
üzerlerinde tekarrür etsin bedelâtının tekasiti dercile deyn se
nedi alınacaktır. Uhdesinde müteaddit kura aşarı tekarrür eden 

TBMM KÜTÜPHANESİ



792 

bir mültezimden kuranın esami ve başka başka miktarı bede 
lâtı dere ile bir sened alınmak caizdir. Mültezimin ile ahalii 
kuradan alınacak senedlerin numuneleri (3) ve (4) numaralar 
ile işbu nizamnameye rabt olunmuştur. 

Madde 42 — Maddei sabıka mucibince mültezimlerden alı
nacak senedat üzerine mültezimin veya küfelânın kifayeti kud
retleri meclisi idare tarafından ba mazbata tasdik kılınacak ve 
senedatı mezkûreye Resmi Damga Kanununa tevfikan pul 
vazolunacaktır. 

Madde 43 — Mültezimlerle kendi karyeleri aşarını deruhde 
eden ahali tarafından senedata vazolunacak imzalar sahipleri 
tarafından mukavelât muharrirliklerine ve mukavelât muharriri 
bulunmayan mahallerde bu vazifeyi icra eden memura tasdik 
ettirilecektir. 

Madde 44 — Mültezimin ve küfelâdan ve kura ahalisinden 
alınacak senedat kaza meclisi idaresinde hulasaten bir deftere 
kayid olunduktan sonra ba defter liva muhasebeciliğine gön
derilip merkezi livada hıfzolunacak ve kaza kaymakam ve mal-
müdürleri senedatı mezkûrenin liva muhasebeciliğine vusulünü 
tahriratı resmiye ile isbat etmedikçe bu bapta beriüzzimme 
addolunmıyacaktır. 

Madde 45 — Mültezimin ve küfelâdan yalnız sahibi mülk 
olmak haysiyetile pey ve kefaletleri tutulmuş olanların üzer
lerinde aşar tekarrür ederek ihale olundukça taahhüdlerini ifaya 
kifayet edeck miktarı emlâkin kaydı balâsına şerh verilerek 
mültezim ve yahut kefil ifayı deyin etmeksizin uhdesindeki em
lâki ahare ferağ ve kasrıyed etmek istediği halde keyfiyet arazi 
memurları tarafından kablelferağ canibi Hükümete ihtar oluna
cak ve hükümet emlâki mezkûreyi mahkeme marifetile haciz 
edecektir. Arazi memurları keyfiyeti vaktile ihbar etmedikleri 
halde bilâhare terettüb edecek hasarın mesuliyeti memurini 
mumaileyhime aid olur. Kısmen tediyei deyin olunmuş olduğu 
halde binnisbe işbu tediye olunan deyne isabet edecek kadar 
emlâkin ferağ ve kasrıyed olunmasına canibi Hükümetten mü
saade olunacağı gibi mültezim veya kefil borçları olan teka-
sitten birinin vadesi hululüne lâakal bir ay kalarak mukadde
ma teminat olmak üzere göstermiş oldukları emlâki ahara sat
mak istedikleri surette teminat ittihaz olunmuş olan emlâkin: 
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bedeline müsavi kıymetli emlâke mutasarrıf olan şahsı aharı 
kefil gösterdikleri ve ol şahsın emlâki kaydına şerh verildiği 
halde kendi uhdelerinde bulunan emlâkin satılmasına müsaade 
olunur. 

Madde 46 — Bir mültezimin iltizamında bulunan mahalde 
muharebe veya isyan hudusu gibi esbabı mücbireden nâşi ha
sılatı üşriyenin miktarı küllisi istihsal olunamayarak mültezim 
fevkalâde zarara uğradığı takdirde işbu zararın tahakkuk ede
cek miktarı ba iradei seniye bedeli iltizamdan tenzil olunur za
rarın tahakkuk ve tayini miktarı bir mahkemeden hüküm suduru 
ile hükmü mezkûrun kesbi kat'iyet eylemesine menuttur bu gibi 
mahaller aşarının vadesi hulul eden tekasitinin tahsili için canibi 
hükümetten otuz dokuzuncu maddede beyan olunduğu üzere 
bidayet mahkemesi riyesetine müracaat olunduğu veyahut mül
tezim daha evvel esbabı mezkûreden dolayı bedelin terkini kay
dı için mahkemeden hüküm taleb eylediği halde verilecek hü
küm zararın vukuunu musaddak ise kesbi kat ' iyet etmesine 
intizaren bedelin tahsili imhal olunur hükmü mezkûr muahharen 
fesih ve nakz olunarak mültezim haksız çıktığı ve bedeli iltiza
mın tahsiline hükm olunduğu halde maa faiz ve masarifi muha
keme istifa kılınır bidayeten ita kılınan hüküm böyle bir sebebin 
vukuunu musaddak değil ise bedeli iltizam icrayı muvakkat 
suretile istihsal olunarak derecei ahirede hazine aleyhine hüküm 
sudur eylediği halde red edilir. 

Madde 47 — Kâr ve zarar aşarı iltizam edenlere aid olup 
maddei sabıkada gösterilen esbabtan maada hiç bir sebeble 
zarar ve ziyan iddiası mesmu olmıyacaktır. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

İhale için tayin olunacak memurların ücret ve 
harcırahlarile ihalât defterlerinin sureti 

tanzimine dairdir 

Madde 48 — İhale memuriyetile kazalara gönderilecek 
memurinin azimet ve avdetlerinde kat 'edecekleri mesafe için 
harcırahları kararnamei mahsusuna tevfikan maaşları nisbe-
tinde başkaca verilmek ve müddeti sefer dahil olmamak ve 
ihale için işbu nizamname hükmünce kazalarda bulunacakları 
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günlere münhasır olmak üzere masarifi zaidelerine , mukabil 
mutasarrıf ve defterdarlara yevmî yüzer ve muhasebeci ile o 
derecede bulunan sair memurlara altmışar kuruş verilecektir, 
îndelicap hazinei celileden gönderilecek memurlara maaş ve 
sıfatı memuriyetinin derecesine göre harcırah ve yevmiyeleri 
dahil olmak üzere miktarı münasib ücreti maktua ita kılına
caktır, ihale memurları refakatlerinde kâtib götürdükleri halde 
bunlar için başka harcırah ve yevmiye verilmiyecektir. 

Madde 49 — Kazaların karye karye ihalâtı icra ve itmam 
olunduktan bir mah sonra merbut (5) numaralı numunesine 
tevfikan her kaza kurasının esamisi hurufu heca tertibi üzere 
alelmüfredat derç ve terkim olunarak bir kıt 'a ihale defteri 
tanzim ve ziri meclisi idareden tasdik ile livaya gönderilir ve 
livadan dahi bilûmum sancağın kazalarını ve her kazanın karye 
karye müfredatını havi bir defteri umumî tanzim ve zeyli mec
listen tasdik ile kazalar defatirinin tanzimi için tayin olunan 
mezkûr bir mahın hitamından itibaren kezalik bir mah zarfında 
vilâyete irsal kılınır ve her kazanın müzayede pusulaları ve 
koçanları ihale defterler ile maan kazadan livaya livadan dahi 
merkezi vilâyete gönderilir. 

Madde 50 — Maddei sabıkada muharrer defterlerle müza
yede pusulalarında muharrer bedelâtı sabıka kuyuda muvafık 
ve müzayede pusulalarında mürakkam mebaliğ deftere mutabık 
olup olmadığı muhasebei vilâyette tetkik olunduktan ve yekûn
ları yoklanılıp sehiv ve sekametten beri olduğu ve badel ihale 
müzayede pusulası tebdili gibi bir sui istimale meydan kalma
mak üzere her bir müzayede pusulası koçanile bittatbik 
arada boş kalmış pusula olmadığı anlaşıldıktan sonra her san
cağın defteri muhasebede bulunan sicili mahsusuna aynile kayid 
ve mecmuuna bir hulâsa tanzim ile elviye defatiri için tayin olunan 
bir mahın gayesinden itibaren nihayet on beş gün zarfında livadan 
gelen defterlerle maan hazinei maliyeye irsal ve müzayede 
pusulaları koçanlarile beraber merkezi vilâyette hıfz kılınır. 

Madde 51 — Liva ve vilâyet muhasebelerinde icra olunan 
tetkikatta müzayede pusulalarının müfredatı yekûnlarına nazaran 
fazla olduğu halde yekûnlara vaktile dikkat edilmemesinden 
dolayı hazineye terettüp eden zarar pusuladaki müzayede mua
melâtını ve karardade ve ihale işaretlerini tahrir eden memur
lardan tazminen istifa olunur şayet pusulalarda bazı mültezi-
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mine keffiyed ettirilmemiş olur veyahut pusula aded numarala
rında noksan zuhur eder ise derhal tetkikatı lâzıma bilifa te
beyyün edecek hale göre iktizası icra ve Maliye Nezaretine 
malûmat ita olunur. 

Hatime 

Madde 52 — Bir mahalde aşarın idaresi emanete kaldıkta 
muamelâtı bilûmum vilâyetler varidatı üşriyesinin müzayede ve 
ihale ve idaresi hakkında 16 rebiülevvel sene 88 tarihli talima
tın faslı sanisi hükmüne tevfikan cereyan edecektir. 

Madde 53 — işbu nizamname atiyüzzikir nizamatı ve tali
matı fesh etmiştr. 

Aşar ve rüsumatın sureti ihalesine dair 11 rebiülâhır sene 
72 tarihli nizamnamenin aşara taallûk eden mevad ve ahkâmı. 

Varidatı üşriyenin karye karye ihalesi hakkında zeyli 
nizam. 

Varidatı üşriye ve rüsumiyenin sureti tediyesine dair 2 zil
hicce sene 1274 tarihli nizamnamenin aşara taallûk eden fık
raları. 

Gayrı ez harir ve duhan ve zeytin ilzamen ihale olunan sair 
varidatı üşriye hakkında 9 şaban sene 1277 tarihli nizamname. 

Yine varidatı mezkûre hakkında 10 şaban sene 82 tarihli 
nizamname. 

Nizamnamei mezkûrun on yedinci maddesine zeyil 5 receb 
sene 1284 tarihli fıkrai nizamiye ve bilûmum vilâyetler varidatı 
üşriyesinin müzayede ve ihale ve idaresi hakkında 16 rebiül
evvel sene 88 tarihli talimatın yirmi beş maddeyi havi olan 
fashevveli. 

Aşar ve ağnam emanetile maiyeti memurlarının vezaifine 
dair 4 sefer sene 97 tarihli nizamnamenin ihaleye taallûk eden 
fıkraları. 

Aşarın emaneten idaersine taallûk eden nizamat ve evamir 
müstesna olmak üzere aşarın sureti istifasile ihalesine müteallik 
olan kâffei evamir ve nizamat ve saire dahi külliyen münfesih 
olup gerek bunların ve gerek balâda tadad olunan nizamatı 
münfesihanm yerine işbu nizamname kaimdir. 

Madde 54 — Maliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

İrade tarihi: 16 şaban 1304, 28 nisan 1303 
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N U M A R A 1 

(Sureti taşiri nizamnamei mahsusma tâbi bulunan ve tah
min ve takdir ile taşiri ve üşrünün mutlaka bedelen tahsili 
müteamil olan mahsulât muamelâtına dair tarif namedir.) 

(Emvaı mahsulâ t ) 
Tütün 
Harir 

( İcras ı lâzımgelen muamelât) 

Ashabı uhdelerinde] . , . r , 
, , Üşürleri nizamatı mahsusasına tevfikan 

bulunun ormanlarda V. . 
, . , , . f istifa olunur, 
hasıl olan kereste j 

Biçilip demet edil
mesi mutad olan buğ
day ve arpa ve em
sali 
Mısır 

Pamuk 

Afyon ve haşhaş 

Zeytin 

Bal 

Üşürleri usul ve teamülü dairesinde rizayı 
tarafeyn ile "demet olarak alınır fakat as
habı harman ettikten sonra ölçüp verme
sini ister ise ol veçhile istifa kılınır. 
Usul ve teamülü dairesinde tarlalarının 
dönümü üzerine tahmin olunmak veyahut 
numune tutulmak veya mahsulün idra
kinde koçanlar tarlalarda kırılarak harman 
edilmek suretile taşir olunur. 
Usul ve teamülü dairesinde kozaları top
lanıp ambara vazolunduktan sonra vezn 
olunarak veyahut mahsûl tarlada iken 
tahmin edilerek üşrü alınır. 
Usul ve teamülü dairesinde tarlalarında 
bittahmin üşrü alınır. 
Usul ve teamülü dairesinde zeytin dane-
leri ya ashabı tarafından mengene ve 
değirmen ve fabrikalara götürüldükçe 
oralarda vezin olunarak veyahut ahali 
anbarlarında toplandıkta tahmin edilerek 
üşrü dane olmak üzere alınır. Tuzlama 
zeytinler dahi mevcud ve mahfuz bulun-
dakları mahallerde tahmin ile taşir edilir. 
Usul ve teamülü dairesinde beher kovan 
için takdir olunan fiat mucibince üşrü be
delen istifa olunur. 
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Üzüm Üşrü dönüm itibarile veyahut ahar veçhile 
her yerde elhaletühazihi cari olan usul ve 
teamül üzere bedelen istifa olunur fakat 
bazı mahallerde üzümün kurutulduktan 
sonra taşiri mutad olduğundan o misillû 
kuru üzümler üşrünün rizayı tarafeyn ile 
aynen ve bedelen alınması caizdir. 

Üzümden gayrı mey- Mahallerince cari olan usule tevfikan aşarı 
ve istifa olunur, müteferrik meyve eşcarının 

üşrü aynen ve yahut rizayı tarafeyn ile 
bedelen alınır. 

Nizamnamenin üçün- \ 
r"cü maddesinde aşarı J Usul ve teamülü dairesinde tarlalarında 
'müstesna tutulanlar- ) bittahmin bedelen ve uyuşulamadığı halde 
dan r maada her nevi aynen üşür alınır. 
sebze > l j 

Ot Biçilen otun yığın ve yahut araba ve 
yükleri için mahallî idare meclislerince 
kıye itibarile miktar tayin olunarak o mik
tardan bedelen ve uyuşulamadığı halde 
aynen üşür alınır ve minelkadim kura 
ahalisinin hayvanatını ray için tahsis olun
muş olan ve ahalii kuranın kendi hayva
natı ray olunmakta buiunan mer'alardan 
maada otu biçilmiyen bilûmum meralardan 
Arazi Kanunnamesinde beyan olunduğu 
veçhile bedeli üşür istifa kılınır. 

Aşar Nizamnamesile işbu tarifnamede tasrih olunmayıp 
üşre tebaiyeti lazımgelen mahsulâtı saireden her yerin teamü
lüne göre vezin ve tekyil veyahut tahmin ile üşür alınır. 

NUMARA 2 

(Aşar ihalesi için karyelere gönderilecek ihbarnamedir) 

Dahilinde Sancağında Kazasına tâbi 
Karyesi senesi aşarı bu kere mevkii müzayedeye 

konulmuştur. günü kaza aşarının ihalesine başlanılaca-
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ğından köy ahalisinin kendi köyleri aşarını üzerlerine almak 
isteyip istemediklerini bildirmek üzere mezkûr günü meclisi 
idarei kazaya gelmeleri lâzımdır. 

( Mezkûr ihbarnamenin makbuz pusulası) 

Karyemizin senesi aşarının müzayede ve ihale oluna
cağını mutazammın olan tarihli ihbarname ahzolunmuş 
olduğunu ve mezkûr ihbarnamenin ahalii kura muvacehesinde 
okunarak maalı cümleye tefhim edileceğini mübeyyin işbu 
ilmühaber verildi. 

NUMARA 3 

(Miktarı tekasit) (Mülteziminden alınacak sened) 
Kuruş 

Vadesi 
Yevm Şehr 

Vilâyeti dahilinde sancağına tâbi kazası mül
hakatından karyesinin işbu üç yüz senesi varidatı üşri-
yesi bilmüzayede kuruşta uhdemde tekarrür etmiş oldu
ğundan bedeli mezkûru balâda muharrer tekasitin vadeleri 
hululünde hiç bir gûna matlûba mahsup ve takas edilmeksizin 
ve şayet vaktinde tesviye olunmaz ise faizile beraber nakden 
mal sandığına ita edeceğimi ve işbu aşarı deruhde etmekliğim-
den dolayı Aşar Nizamnamesinin icap eylediği taahhüdatı kami
len kabul eylemiş olduğumu mübeyyin işbu sened ita kılındı. 

( Kefil şahsı vahid ise yazılacak şerh) 

Derunu senedde münderiç kuruşun maa faiz edasına 
ve taahhüdatı sairenin ifasına kefaleti sahiha ile kefili bilmal ve 
zamın olduğumu mübeyyin işbu mahalle şerh verildi: 

( Küfelânın taaddüdü halinde yazılacak şerh) 

Derunu senedde münderiç kuruşun maa faiz edasına 
ve taahhüdatı sairenin ifasına başka başka kefaleti sahiha ile 
kefili bilmal ve zamın olduğumuzu bübeyyin işbu mahalle 
şerh verildi. 
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NUMARA 4 

(Ahalii kuradan alınacak sened) 

Vade ve miktarı tekasit ( 3 ) numaralı numunedeki veçhile 
irae olunacaktır. 

vilâyeti dahilinde sancağına tâbi 
kazası mülhakatından bulunan nam karyemizin işbu 
üç yüz senesi varidatı üşriyesi kuruşta 
uhdemizde tekarrür ederek karyei mezkûre aşarını bilûmum 
ahalii karye namına olarak kabul etmiş olduğumuzdan bedeli 
mezkûru tekasiti hululünde hiç bir gûna matlûba takas ve 
mahsub edilmeksizin ve şayet vaktinde tediye olunmaz ise 
faizile beraber nakden malsandığma ita edeceğimizi ve işbu 
aşarı deruhde etmekliğimizden dolayı aşar Nizamnamesinin 
icab eylediği taahhüdatı kamilen kabul eylediğimizi ve şayet 
ahalii karyeden bazıları işbu iltizam işine girişmemek isterlerse 
bundan tevellüd edecek münazaat katan hukuku hazineye 
dokunmamak üzere bedeli mezkûr maa faiz taraflarımızdan te
diye edileceğini ve işbu taahhüdatın ifasında yekdiğerimize 
başka başka ve müteselsilen kefilibilmal olduğumuzu mübeyyin 
işbu sened ita kılındı. 
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NUMARA 5 

Gebze kazasının üçyüz 

Bedeli sabık Bedeli lâhik 
Zammı Noksanı 

Üşür 
HL.ei 
iane Yekûn Üşür 

Hiuei 
iane Yekûn 

Zammı Noksanı 

Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş 
10000 1500 11500 20000 3000 23000 11500 

8000 1200 9200 6000 900 6900 2300 

5000 750 5750 5000 750 5750 

23000 3450 26450 31000 4650 35650 

11500 2300 

4000 600 4600 

10000 1500 11500 

8000 1200 9200 

22000 3300 25300 

Takasiti 

Kuruş 

5941 

5941 

5941 

5941 

5941 

5945 

35650 

Tarihi vade 

15 temmuz sene 303 

Gayci ağustos 

15 eylÛl 

Gayei teşrinievvel 

15 kânunuevvel 

Gayei şubat 

Yekûn 
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Üç senesi aşar ihale defteridir. 

im
a
ra

 
J 

„ .. . Esamn mültezimin 
Esamıı kura . ... . 

ve kufela 
Mülâhazat 

z 

1 Akhisar Tüccardan Ki£orkkefaletileRaif ef. Sebebi noksan hazi

2 Akviran Keza Hüseyin Ağa „ Veii ef. ranın beşinci günü nü

3 Tepecik Ashabı emlâklan Ali Tahifi ef. zul eden dolunun te-

Yekûn siratile vukubulan ha

Emaneten idareye kalan sardan neşet etmiştir. 

4 Köseler 

5 Matharlı 

6 Mersinler 

Yekûn 
- - - -

• - — — -

T. 1 C. 5 F. 51 
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N U M A k A 6 

Nev'i aşar 

Bilmüzayede ihale olunacak aşara mahsus 
müzayede pusulasıdır 

Pusulanın ta.ızim ve mevkii müzayedeye 

r vaz olunduğu tarih İh İhale müddeti 

Şartı umumî 

Müzayede ve ihale ve tekasitin sureti tahsili Aşar Nizam
namesinde beyan olunmuş olup mezkûr nizamnamenin kâffei 
münderecatı işbu müzayede pusulasında aynen münderiç hük
münde olarak bu pusulaya pey süren mültezimin ve küfelâ ve 
ahalii kura mezkûr nizamnamenin icab eylediği taahhüdatı ka
bul etmiş olacaktır bedeli müzayede hiç bir matlûba takas ve 
mahsub edilmeyip nakden mal sandığına teslim olunacaktır. 

Şeraiti hususiye 

Tekasit 
müddeti 

Akçenin 
cinsi 

Şeraiti saire 

Bedeli sabık 
kuruş Mülâhazat 

TBMM KÜTÜPHANESİ



8 0 3 

Bedeli 
müzayede 

Kuruş 

Nakli yekûn 

Kuruş 

(Bilmüzayede ihale olunacak aşara mahsus müza
yede pusulasıdır) 

Pusula numarası Cilt numarası 
Varak numarası nev'i aşar 

müzayede pusulasının tarihi 

Nakli yekûn 

Kuruş 

Nakli yekÛD 

Kuruş 

Vilâyetine tâbi sancağında kaza
sında kâin kariyesinin aşarı meclisimizde 
bilmüzayede balada gösterildiği veçhile ku
ruşta ve uhdesinde takarrür [ederek ve bedeli 
mezkûr haddi lâyıkında görülerek ihalei kaf iyesi 
icra kılınmıştır. 

fi sene ve fi sene 
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(İhtar) 

Müzayede pusulalarının bedeli sabık hanesine bir sene ev
velki bedel konulacak isede andan daha evvelki senenin ihale 
veyahut emanet bedeli daha yüksek ise işbu yüksek bedel 
dahi pusulada bedeli sabıkın hizasında tefrik olunan mülâhaza 
hanesine ayrıca tahrir ve bu bedelin ertesi sene tenezzülünü 
icab etmiş olan esbab dahi şerh ve tafsil olunacaktır. 

X: 2 1 1 — Mukavelât m u h a r r i r l i k l e r i hası lat ve 
aidatının suret i idares ine da ir k a r a r n a m e 

Mukavelât muharrirliklerinin hasılatı şehriyesinden üç yüz 
kuruşa kadar miktarı tamamen muharrire aittir. Hasılatın bun
dan ziyadesinden muharrirlerin aidatı berveçhiati beyan olu
nur. Bin kuruşa kadar olan hasılattan üç yüz kuruşu tecavüz 
eden miktarın yani yedi yüz kuruşun nısfı ve iki bin kuruşa 
kadar bin kuruşu tecavüz eden miktarın yani ikinci iki bin 
kuruşun rub'u ve on bin kuruşa kadar iki bin kuruşu tecavüz 
eden miktarın yani sekiz bin kuruşun humsu ve her ne raddeye 
baliğ olur ise olsun on bin kuruşu tecavüz eden miktarın 
üşrü muharrire verilip maadası hazine hesabına irat kaydolun
mak üzere adliye veznesine irsal olunacaktır. 

Şöyleki her şehri rumî nihayetinde hasılat ve aidatın mik
tarını mübeyyin mukavelât muharrirliğinden tanzimi lâzım gelen 
cetvel muharririn mensup olduğu mahkemenin reisi ve baş kâ
tibi marifetile hesap ve tetkik olunarak beyan olunan nisbetlere 
tevfikan muharririn balada muharrer nısıf ve rubu ve humus ve 
üşür aksamından ibaret olan aidatı tefrik ve ba senet ita ve 
mezkûr cetvelin ziri tasdik olunarak mezkûr cetvel ve aidat 
senedi hazinei maliyeye aid bakıyei hasılatla beraber ba tahri
rat reisi mahkeme tarafından doğrudan doğruya Adliye Neza
retine irsal kılınır. 

Muharririn refikına ve istihdam olunacak mübaşirlere veri
lecek hisseler ile levazımı kırtasiye ve masarifi saire Adliye Ne
zaretinin tayin edeceği sureti taksime göre aidatı mezkûre da
hilindedir hasılatı üç yüz kuruştan dun olan mahallerde mukavelât 
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muharrirlikleri vazifesi Adliye Nezaretinin inzimamı malûmatile 
mahkeme reisinin tensip edeceği mahkeme aza veyahut kete-
besinden birine ilâve olunabilecektir. 

irade tarihi: 26 şaban 1304, 7 mayıs 1303 

J V s : 2 1 2 — Vilayat orman süvari ve piyade kolcu
ları ile tezkere muharrirlerinin sureti intihab 

ve tayinleri hakkında talimat 
25 mayıs 1303 

Madde 1 — Orman süvari kolcuları ile tezkere muharrirleri 
tebaai Devleti Aliyeden olmak ve yirmi beş yaşından aşağı 
olmamak ve mevduu uhdeleri olan vezaife müteallik bir hususu 
ifadeye kâfi olacak derecede Türkçe kıraat ve kitabete ve ilmi 
hesaptan amali erbaaya aşina bulunmak ve bir gûna töhmet 
veya zimmeti miriye ile mahkûm olmamış bulunmak meşruttur. 

Madde 2 — Piyade kolcuları bir gûna töhmet veya zim
meti miriye ile mahkûm olmamış olmak ve tebaai Devleti 
Aliyeden bulunmak lâzımdır. 

Madde 3 — 1 inci ve 2 nci maddelerde beyan olunan 
memuriyetlere (ayin kılınacaklardan hüsnü hizmeti mesbukası 
olanları ve asakiri şahaneden mahreç bulunanları olupta hini 
imtihanda iktidarları derecei kâfiyede olduğu tebeyyün eyle
diği takdirde sairlerine tercih olunur. 

Madde 4 — İşbu talimatın mevkii icraya vaz'ı ilân olun
duğu tarihten itibaren taşralarda münhal olan veyahut müced-
deden tayinleri tahtı mezuniyette bulunan orman süvari ve pi
yade kolcuları ile tezkere muharrirleri vilâyatta orman sermü-
fettişleri ve livalarda müfettişi saniler taraflarından bilintihap ba 
takrir hükümeti mahalliyeye beyan olunur. 

Madde 5 — Müfettişlerin takrirleri üzerine mahallî meclis 
idarelerinden memurini merkuminin imtihanları bilicra 1 inci 
ve 2 nci maddelerde muharrer evsafı haiz oldukları tebeyyün ve 
tahakkuk eylediği surette tayinleri ba mazbata tahtı tasdika 
alındıktan sonra usul ve nizamı dairesinde kefalete rapt ile 
tayin edilir. V e memurini mumaileyhimin işe mübaşeretleri ta
rihleri ile küfelâsı isim ve şöhretleri mensup olduğu vilâyet ta
rafından ba tahrirat Maliye Nezareti celilesine iş 'ar ve meclisi 
idarenin bu baptaki mazbatası dahi leffen tisyar kılınır. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



806 

Ns: 2 1 3 — Berut liman ve rıhtım imtiyaz muka
vele ve şartııamesile liman ve rıhtım tarifeleri 

M U K A V E L E N A M E 

Bir taraftan Devletialiye namına hareket eden Nafıa Nazırı 
ile diğer taraftan tebaai Devletialiyeden Yusuf Mıt-

ran efendi ve şürekâsı beyninde mevaddı atiye kararlaştırılmıştır. 
Madde 1 — Beruta amedü şüt eden sefain barındırılmak 

üzere bir liman ile yolcu ve emtia ve eşyanın ihraç ve tahmili 
muamelâtına mahsus bir rıhtım inşasile işletilmesi için şeraiti 
atiyeye tevfikan tarafı Devletialiyeden Yusuf Mıtran efendi 
ve şürekâsına imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden iti
baren altmış senedir. 

Madde 3 — Ashabı imtiyaz fermanı âlinin itası ve muka
velenamenin teatisi tarihinden itibaren bir buçuk sene müddet 
zarfında şartnamede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı ka f iye 
üzerine mükemmel harita ve lâyihasını tanzim ile Nafıa Neza
retine takdim edeceklerdir ve Nezaret işbu harita ve lâyihayı 
tarihi takdiminden itibaren üç mah müddet zarfında bittetkik 
yolunda olduğu surette halile ve olmadığı takdirde icabeden 
tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 — Ashabı imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı 
tarafına aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden 
itibaren iki buçuk sene müddet zarfında emeliyata mübaşeret 
etmeği ve haritanın tasdiki tarihinden itibaren beş sene müd
det zarfında ikmal eylemeği taahhüd ederler. Ameliyat kavaidi 
fenne ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve tasdik olunan 
harita ve lâyihalara tatbikan icra olunacaktır. Fakat esbabı 
mücbireden münbais halat müstesna olup bu misillû ahvalden 
dolayı ameliyat nekadar müddet tatil olunur ise müddeti ik-
maliye dahi o kadar temdid edilecek ve şu kadarki esbabı 
mücbirenin vukuunu derhal hükümeti mahalliyeye ve Nafıa 
Nezaretine ihbar eylemeğe ashabı imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Nafıa Nezareti esnayi imalâtta suveri icraiye-
sini ve hitamında kabul olunmazdan evvel betekrar imalâtı 
vakıayı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme mua
melâtını ve ameliyatın hüsnü halde muhafaza olunup olunma-
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dığını mahsus komiserler vasıtasile muayene ve nezaret ve teftiş 
eyliyecektir. İşbu teftiş ve nezaret ve muayene masarifine 
mukabil ashabı imtiyaz ameliyata mübaşeret için tayin olunan 
müddetten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah 
bemah tediye olunmak üzere senevî Nafıa Nezaretinin emrine 
üç yüz altmış aded osmanlı lirası tediye ve ifa edeceklerdir. 

Madde 6 — İşbu ameliyat menafii umumiyeye müteallik 
hususattan bulunduğundan bir liman ve rıhtım ile müteferriatına 
muktazi olan arazi ve deryadan efrad uhdesinde bulunan 
yerlerin mubayaası hususunda ashabı imtiyaz ashabı arazi 
ile uyuşamadıkları halde istimlâk kanununa tevfiki muamele 
edecekler ve hini ameliyatta muvakkaten istimali lâzımgelen 
mahaller hükümeti mahalliye marifetile ashabı imtiyaz tarafından 
mutasarrıflarına tazminat verilmek şartile muvakkaten istimal 
olunabilecektir. Şurası mukarrerdir ki imalât için muktazi olan ve 
ashabı imtiyaz tarafından mubayaa olunan yerlerin ferağ ve intikal 
masarifi ashabı imtiyaz tarafından tediye kılınacaktır ve imtiyazı 
havi fermanı âlinin sudurundan sonra yapılacak rıhtım ve lima
nın müsadif olacağı derya mahallerinden hiç bir kısmının hiç bir 
taraftan tasarrufuna izin ve ruhsat verilmiyecektir. 

İşbu arazi dahilinde arazii emiriyei haliye bulunduğu tak
dirde ashabı imtiyaza muvakkaten ve meccanen iare olunacak 
ve muvakkaten istimali lâzımgelen yerlerin dahi imalât müdde-
tince bilâ ücret istimaline müsaade olunacak ve imalâtın hi
tamında Hükümeti seniye ahara satmak ve yahut idare ve icar 
etmek hususlarında muhtar bulunacaktır. 

Madde 7 — Yapılacak ameliyat takriben bin iki yüz metro 
tulünde olmak üzere Müdevver nam mevkiden Endumbey bur
nuna kadar bir rıhtımdan ve mezkûr' rıhtımın nıkatı münteha-
larından bed ile bir mersa ve memen teşkil edecek surette 
yapılmak üzere iki muhafaza sedlerinden ibaret bulunacaktır. 
İşbu imalât beynindeki suyun sathı takriben yirmi üç hektar 
ve suların umku dahi Berut limanına gelen en büyük sefain li
mana duhul edebilmek üzere derecei kifayede olacaktır. İşbu 
imalât hitam bulduktan sonra muamelâtı ticariye ve muvari-
datı bahriyenin tevessü ve tezayüdü sebebile Devletçe lüzumu 
hakikî görünür ve sarf olunacak sermayenin resülmal ve faizini 
istifaya liman ile rıhtımdan bermucibi tarife hasıl olan rüsumun 
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miktarı umumisi mütehammil olduğu sabit olur ise ashabı imtiyaz 
mukavelei hazıra ile inşasını deruhde eyledikleri liman ve rıhtı
mı karantinehane pişgâhına kadar temdid etmeğe mecbur ola
caklar ve işbu mukavele dairesinde icra edecekleri ameliyatı 
zikroiunan tevsi ve temdide müsaid ve muvafık surette tesis 
eyliyeceklerdir. 

Madde 8 — Liman ve rıhtım imalâtile müteferriatının inşa
atı iptidaiyesi için gerek memaliki devleti aliyeden ve gerek 
diyarı ecnebiyeden celb ve tedarik olunacak plan taş ve kereste 
ve demir ve maden kömürü ile makine ve edevat ve sair 
levazımat bir defaya mahsus olarak gümrük resminden muaf 
tutulacağı gibi limanın müddeti imtiyaziyesi zarfında rıhtım ve 
liman ile teferruatına aid arazi ve sermaye üzerine bir gûna 
vergi tarh olunmıyacak ve yalnız işbu mukavelename ile merbut 
şartname damga resminden vareste olacaktır şukadarki ashabı 
imtiyaz liman ve rıhtımın işletilmesine müteferri muamelâtında 
Damga Nizamnamesi ahkâmına tâbi olacaklardır. 

Madde 9 — Ashabı imtiyaz liman ve rıhtımın inşasile ta
miri için lâzım gelen taşları esmanını tediye eylemek ve ruhsat 
istihsal etmek şartile nizamatı mahsusasına tevfikan taş ocak
larından kat ve ihraç edebileceklerdir. Ancak bu babta ihtiya-
catı ahali ve mahalliyeye bir gûna halel iras etmiyeceklerdir. 

Madde 10 — Muhafaza şeddinin engin cihetinde sefainin 
tahmil ve ihracı için kifayet edecek mertebede bir memen ve 
mersa olabilecek surette ikmal ve rıhtımın dahi Endum bey 
burnundan kadim köşkün ikinci kulesi mevkiine kadar 
itmam edildiği ashabı imtiyaz tarafından ihbar olundukta 
Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen komisyonu marifetile 
bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahiz ve kabul olu
nacak ve şu halde ashabı imtiyaz muvakkaten şartnamede 
münderiç tarife mucibince resim ahzına mezun olacaktır. Liman 
ve rıhtım ile müteferriatının hitamı inşaatında mecmuan icra 
edilecek olan kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir sene 
sonra yine bir fen komisyonu marifetile ameliyatı vakıa tekrar 
bilmuayene kaidei fenne muvafık ve şartname ahkâmına muta
bık olduğu tahakkuk eylediği halde işbu komisyonun tanzim 
edeceği rapor üzerine Nafıa Nezareti tarafından kaf iyen ka
bulü muamelesi icra olunacak ve işbu komisyonların masraf-
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lan ashabı imtiyaz canibinden tediye kılınacaktır. Şurası m u -
karrerdirki esas imtiyaz rıhtım ve muhafaza sedlerinin inşaatı 
umumiyesine mahsus olduğundan ashabı imtiyaz bunlardan 
birini tehir ve diğerini takdim eyledikleri halde işbu maddenin 
hükmü umumisine muhalif ad olunacak ve olhalde kendilerinin 
imtiyazdan istifade etmeğe hakları olamıyacaktır. 

Madde 11 — Ashabı imtiyaz liman ve rıhtım ile müteferri-
atını ve alât ve edevatı sabite ve müteharrikesini müddeti im
tiyaziye zarfında masarifi kendilerine ait olmak üzere daima 
tamir ve hüsnü halde muhafaza edecektir. Aksi hal vukuunda 
şartnamenin on altıncı maddesi mucibince muamele olunacaktır. 

Madde 12 — Ashabı imtiyaz liman ve rıhtımın umuru za
bıtasına ve hüsnü muhafazasına müteallik olup elyevm mevcud 
bulunan ve ileride tanzim olunacak olan bilcümle nizamatı 
devletialiyeye tevfikı hareket etmeğe mecburdurlar. Ashabı im
tiyazın kusurundan naşi rıhtım ve liman muamelâtının bir kısmı 
veya mecmuu üzerinde nakliyat tadil olunduğu halde hükümet 
masarif ve zarar ve hasan ashabı imtiyaza aid olmak üzere 
liman ve rıhtımın muvakkaten işletilmesini temin için şartname
nin on dokuzuncu maddesine tevfikan tedabiri lâzıma ittihaz 
edecektir. 

Madde 13 — Ashabı imtiyaz ameliyatın muvakkaten kabul 
olunduğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına ka
dar tanzim ve tasdik kılınan tarifeye tevfikan resim ahiz 
edeceklerdir. 

Madde 14 — Bilcümle asakiri berriye ve bahriyei şahane 
ordu ve fırka ve alay ve taburlarile zaptiye ve jandarma ve 
polis tabur ve efradına aid bilcümle levazımat ve mühimmat 
ve eslihai harbiye ile eşya hakkında şartnamenin beşinci faslının 
on dokuzuncu maddesi ahkâmına tevfikan muamelei istisnaiye 
icra olunacaktır ve faslı mezkûrun olbabtaki ahkâmı limana 
girecek olan süfünü hümayun ile düveli mütehabbenin beylik 
gemileri hakkında dahi meriyülicra tutulacaktır. 

Madde 15 — Ashabı imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası 
için fermanı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında 
merbut şirket nizamnamesi esasına tevfikan osmanlı bir (Ano
nim) şirketi teşkiline mezun ve mecburlardır. 
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Madde 16 — Ashabı imtiyaz taahhüdatı vakıalarının icrasını 
teminen fermanı âlinin ısdarı kendilerine tebliğ olunduğu tarih
ten itibaren bir mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya 
nakten veyahut piyasa fiatile esham olarak altı bin aded O s 
manlı lirası kefalet akçesi tevdi edecekler ve şukadar ki esham 
tevdi eyledikleri halde tedennii fiattan dolayı terettüp edecek 
noksanı ikmal edileceği bank tarafından taahhüd ettirilecektir 
ve mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu müteakip fermanı 
âli kendilerine teslim kılınacaktır ve işbu kefalet akçts i ameli
yat katiyen kabul olunduktan sonra iade olunacaktır. Zikr olu
nan üç mah müddetin inkizasına değin ashabı imtiyaz kefalet 
akçesini tevdi etmedikleri halde kendilerine ihtara hacet olmak
sızın hakkı imtiyazdan sakıt olacaklardır. 

Madde 17 — Devleti aliye müddeti imtiyaziyenin otuz se
nesinin inkızasından sonra her vakit liman ve rıhtım ile resmi 
verilerek gümrükten geçirilmiş veya geçirilmek üzere getirilmiş 
eşya vaz'ına mahsus antrepo tabir olunur mağazaları ve sair 
teferruatını mubayaa etmek salâhiyetini haiz olacaktır. O halde 
liman ve rıhtım ile zikrolunan mağazalar ve müteferriatını hangi 
senede iştira olunacak ise andan evvelki beş sene zarfında 
vukubulan hasılatı gayri safiyenin miktarı mutavassıtı buluna
rak anın yüzde ellisine müsavi bir meblâğı müddeti imtiyazi
yenin hitamına kadar her sene ashabı imtiyaza ifa edecek ve 
işbu tekasiti seneviyenin evkatı muayyenede tediyesi ashabı 
imtiyazın inzimamı kanaatile tarafı devletten temin ve bu hu
susa dair bir mukavelei mahsusa tanzim edilecektir. Liman ve 
rıhtım ile müteferriatının devlete teslimi ve eşyanın mubayaası 
ve levazımatı mevcudenin iştirası hususunda şartnamenin on 
ikinci maddesinde gösterildiği veçhile muamele olunacaktır. 

Madde 18 — İmtiyazın müddeti munkaziye oldukta devleti 
aliye ashabı imtiyazın liman ve rıhtım ile müteferriatı ve alât 
ve edevatı üzerinde bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve 
liman ve rıhtım ile müteferriatının hasılatından istifade ede
cektir. Her gûna düyun ve taahhüdattan vareste olmak şartile 
liman ve rıhtım ile müteferriatının devlete teslimi ve edevat ve 
levazımatın sureti mubayaası şartnamenin on üçüncü madde
sinde münderiç ahkâma tâbi olacaktır. 
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Madde 19 — Liman ve rıhtım ve müteferriatının memur 
ve müstahdemleri hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği 
kıyafette bulunacaklar ve bazı fen memurlarından maadası 
tebaai devleti aliyeden olacaklardır. 

Madde 20 — Devletçe lüzum görülür ise işbu rıhtım ve 
limanla müteferriatının icab eden mahallerinde her nevi istih-
kâmat inşa olunacak ve istihkâmatın bilicab işlediği yani filen 
şehrin veya limanın müdafaasında istimal olunduğu esnada rıh
tım ve limanla müleferriatında cereyan eyliyecek her nevi mu
amelât hükümetçe tatil ettirilecektir. İşbu tatilin vuku veya 
devamından dolayı ashabı imtiyazın veya anların yerine kaim 
olacak şirketin hükümetten zarar ve ziyan dava etmeğe ve 
tazminat taleb eylemeğe asla hakları olmıyacaktır şurası da 
mukarrerdirki işbu istihkâmat hazarı hale irca olunduktan son
ra mücehhez bulunsa dahi rıhtımla liman ve müteferriatının 
bilcümle muamelâtı kemakân cereyan eyliyecek ve istihkâmatın 
masarifi inşaiyesile ledeliktiza hedmi masrafı tarafı devlete 
aid olacaktır ve ashabı imtiyaz zikrolunan rıhtım ve liman sed-
lerini her nevi istihkâmat inşasına mütehammil ve müsaid su
rette inşa edeceklerdir. 

Madde 21 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asan 
atika Devletçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat as
habı imtiyaz bu hususta istida vermek ve ruhsat almak mecbu
riyetinden müstağni bulunacaktır. 

Madde 22 — Ashabı imtiyaz her nevi hasılatın şehriye 
cetvellerini vakit ve zamanile Nafıa Nezaretine takdim edecek 
ve hasılat defterlerini şartnamenin onuncu maddesinde göste
rildiği surete tevfikan tanzim eyleyeceklerdir. 

Madde 23 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru 
tahakkuk etmeksizin ashabı imlivaz müddeti muayyene zarfında 
imalâta mübaşeret etmedikleri veya başlayıpta ikmal eyleme-
dikleri ve liman ve rıhtım muamelâtını tatil eylediği ve yahut 
işbu mukavelenameden münbais taahhüdatı sairesini icra ede
medikleri halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt olacak ve bu 
halde şartnamenin on birinci maddesinde gösterildiği veçhile 
liman ve rıhtım ile müteferriatının muvakkaten işletilmesi için 
tedabiri lâzıme ittihaz olunacak ve ameliyat ve edevat ve leva-
zımat müzayedeye konulacak ve mevcut olan kefalet akçesi 
dahi tarafı Devletten zabtedilecektir. 
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Madde 24 — Gümrük dairelerile teftiş ve muayene ve li
man ve karantina ve pasaport ve zabıta memurlarının ikamet
leri için lâzım gelen devairi ve liman dairesi ittisaline süfünü 
hümayun kömürleri iddiharına mahsus bir mağazayı Hükümeti 
seniyeden irae olunacak resim ve şekle göre yine Hükümeti 
seniyenin tayin edeceği mahallerde masraflarile inşa ve tesis 
edip mükemmelen Hükümete teslim etmeğe ashabı imtiyaz ve 
teşkil edeceği şirket mecbur olacak ve bu devairin tesisi için tahsis 
kılınacak arazi beş bin mikâp metreyi tecavüz etmiyecektir. 
Zikroiunan idare memurlarının elyevm ikamet ettikleri devairi 
Hükümetin kendi mah olduğu halde bunların arsalarından de
vairi cedidenin muhit olacağı mezkûrülmiktar araziye mukabil 
miktarı meccanen ashabı imtiyaza terk olunacaktır. 

Madde 25 — Gerek ashabı imtiyaz ve gerek makamına 
kaim olacak (Anonim) Şirketi Osmanlı olacağından bittabi işbu 
mukavelename ile merbut şartnamenin icrayi ahkâmından ve 
tevil ve tefsirinden dolayı Devleti aliye ile ashabı imtiyaz veya 
şirket beyninde veya ashabı imtiyaz ve şirket veyahut ashabı 
imtiyazın veya şirketin istihdam eyledikleri kesan ile efradı 
ahali meyanesinde tahaddüs edebilecek her nevi ihtilâfat ve 
daavi işin aid olduğu mehakimi osmaniyede bidayeten ve 
iştinafen ve temyizen rüyet ve faslolunacaktır. 

Madde 26 — Ashabı imtiyaz veya teşkil edecekleri (Ano
nim) Osmanlı Şirketi Hükümeti seniyenin müsaade ve muvafa
katini resmen istihsal etmedikçe imtiyazını hiç bir şahsa veya 
ahar bir şirkete ihale ve terk edemiyeceklerdir. 

Madde 27 — Ameliyatın tesisi hasebile deniz üzerinde 
doldurulmuş olacak olan yerlerin yüzleri ve nezi ve istimlâkten 
hasıl olacak arsalar ile menafii umumiyeye mahsus müessesata 
tahsis kılınmamış olan mahaller bihakkın ashabı imtiyaza aid 
olacağından ashabı imtiyaz evvelemirde yirmi dördüncü mad
dede muharrer olduğu veçhile hizmeti umumiyeye tahsis kılın
ması lâzımgelen ve harita ve lâyihaların katiyen kabulünde tayin 
olunacak olan devair ve mevakii resmiyeyi ifraz ve inşa ettik
ten sonra kusurunu emlâk ve akarın beyve şirasına ve ferağ ve 
intikaline dair kavanin ve nizamatı devletialiyeye tevfikan mu
amele ve hareket eylemek şartile tasarruf ve istimal ve füruht 
edeceklerdir umumun mürur ve uburuna tahsis kılınacak asıl 
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rıhtımın arzı yirmi metro olacak ve rıhtıma çıkacak sokakların 
arzı dahi on metre olacaktır. 

Madde 28 — Sahili deryada vaki olup icra ve ihdas olu
nacak ameliyattan dolayı geriye çektirilmiş bulunacak arazi ve 
emlâk ashabının berveçhi muharrer deniz üzerinden kesbedi-
lecek ve hakkı tasarruf ve füruhtu ashabı imtiyaza aid olup 
arazi ve emlâki mebhuse ashabının emlâki pişgâh veya ittisa
linde vaki olacak olan mahalleri iştirada ashabı emlâkin rüçhan 
ve takaddümleri olacak ve bunların işbu hakkı rüçhan ve 
takaddümleri ancak ashabı imtiyaz tarafından kendilerine hükü
meti mahalliye vastasile vuku bulacak tebliğ ve ihtar tarihinden 
nihayet altı mah zarfında meriyülicra olabilecektir, işbu müddet 
mürurundan sonra hakkı rüçhan ve takaddümün bir gûna 
hükmü kalmıyacaktır. 

Madde 29 — Ashabı imtiyaz müdevver mevkiinden Enduın 
bey burnuna kadar iki muhafaza sedlerinin boyunca her tara
fında rıhtımlar inşa edecekleri g-ibi taraflarından istida olunacak 
ve hükümeti seniyece tasvib ve kabul buvr.ulaeak mevakide 
dahi havuzlar ve kazıklar ve rıhtım ve sedler boyunca yolcu ve 
eşya nakli için beygfirle çekilir tramvay ve idraç ve ihracında 
berkaide gümrük muamelâtı görmüş olmak şartile eşya ve 
emtia vaz'ına mahsus antrepo tabir olunur mağazalar inşa ve 
tesisile istimal ve idare eylemek salâhiyetini haiz olacaklar ve 
mezkûr antrepolara vazı eşya edecek eşhasa eşyayı mevzuanın 
miktar ve keyfiyatını mübeyyin ve damg"a nizamnamesine tâbi 
makbuz senedleri ita edeceklerdir. Tramvayın inşası ve işletil
mesi şeraiti Nafına Nezaretile bilmüzakere kararlaştırılacaktır 
mezkûr antrepolara vaz ve ihraç olunacak eşya ve emtiadan 
gümrük muamelâtını görmemiş şeyler kabul olunduğu tebeyyün 
eylediği halde bundan dolayı ashabı imtiyaz zamin ve mes'ul 
bulunacaklardır. 

Madde 30 — Liman ve rıhtım ve müteferriatı ameliyatının 
ikmalinden ve Nafıa nezareti canibinden kafiyen veya muvak
katen kabulünden sonra kavanini devleti aliye ahkâmına tev
fikan limanın zabıtası Bahriye Nezaretine aid olacaktır. 

Madde 31 — İşbu rıhtım ve liman ve müteferriatının hası
latı gayri safiyei seneviyesinden ashabı imtiyazca imalât ve 
inşaat için sarf olunmuş olan sermayei hakikiyenin senevi yüzde 
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altı faiz ve bir resülmal akçesi ihraç olunduktan sonra baki ka
lacak miktarının yüzde onu ashabı imtiyaz ve teşkil eyledikleri 
halde (Anonim) Osmanlı Şirketi taraflarından Hükümeti seniyeye 
tediye ve ifa olunacaktır binaenaleyh zikrolunan yüzde on sene 
be sene her ne miktara baliğ olur ise Hükümeti seniye hesabı 
âlisine olarak müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar beher senei 
rumî şubatı gayetinde nakten ve defaten Nafıa Nezareti emrine 
ifa ve ita olunacak ve bunun tediyatı mezkûr rıhtım ve liman 
ve müteferriatının kısmen veya tamamen ikmalile rüsumu muay-
yenenin ahzine mübaşeret olunduğu senenin hasılatından bed 
eyleyecektir. 

İrade tarihi: 28 ramazan 1304, 7 haziran 1303 

ŞARTNAME 
BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat beyanmdadır 

Madde 1 — Ashabı imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı 
kendilerine aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan 
müddetler zarfında Berut limanile rıhtımın ve müteferriatının 
inşası ve işletilmesi için muktazi olan kâffei imalât ve inşaa t ı 
icra etmekliği taahhüd ederler. 

Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince 
ashabı imtiyaz yapılacak imalâtı mübeyyin harita ve lâyihai 
mükemmelesini iki nüsha olarak bittanzim Nafıa Nezaretine 
takdim edeceklerdir işbu harita ve lâyiha evvelâ yekdiğerinden 
birer metre fasılalı münhaniler ve boyalı işaretler ile deniz ka
rının ve sahilin arızalarını ve mahiyetini imalât için lüzum ola
cak derece ve daire dahilinde olarak gösterir iki binde bir 
mikyasında bir haritai umumiyeki bunda bilcümle imalâtı müte-
savvere başlıca mesahalarile beraber kırmızı mürekkeple göste
rileceği gibi sahilin elyevm vapur ve kayıkların yanaşmakta ol
dukları nikat ve mevaki dahi gösteri lecek ve bir de kumları 
kaldırıp süren sahil akıntılarının meyelân ve teveccühü işaret 
olunacaktır. 

Saniyen ameliyatın nevi ve mahiyetini ve ne suretle inşa 
ve temelleri vaz ve bina edilmesi münasib ve muktazi olacağı 

TBMM KÜTÜPHANESİ



815 

ve ameliyatı muhtelife ile aksamının derecei metanetini takdire 
medar olacak kâffei tasrihat ve tafsilâtı havi olmak üzere lâa
kal iki yüzde bir mikyasında maktaları salisen imalâtı müte-
savvirenin mikyasile keşif ve eşkâli ve müteferriatını muhtevi 
olacaktır. 

Madde 3 — Yapılacak muhafaza sedleri akal sekiz metre 
umkunda bir geçit bırakacak surette imal olunacak ve mezkûr 
geçidin yüz yirmi metre ile iki yüz metre arasında olacak olan 
arzı liman derununda büyük sefainin duhulüne müşkülât ika 
etmiyerek derecei kâfiyede sükûneti temin etmek üzere Nafıa 
Nezaretile bilmüzakere ameliyatın hini icrasında kararlaştırıla
caktır. Bahrısefidin emsali limanlarının inşasında müttehaz olan 
usule tevfikan yapılacak olan muhafaza sedlerinin sureti inşası 
Nafıa Nezaretine takdim olunacak harita ve lâyihada tas-
rihan tayin olunacaktır sahil boyunca yapılacak rıhtımların 
imalile temellerinin sureti inşası kezalik Nezareti müşari-
leyhanm tasvibine arz kılınacaktır. Rıhtımların duvarlarının 
sathı ülyası büyük som taşla yapılacak ve rıhtım şoselerinin 
kırık taşlar dökülüp som taştan yapılacak olan yaya kaldırım
larının kenarlarına sağlam ve dayanıklı taş ferş olunacaktır. 
Y a y a kaldırımları taş ve çimento veya asfalta ile dondurula
caktır rıhtımların boyunca gemilerin yanaşmasını ve halat ve 
palamar bağlanmasını teshil için iktiza eden merdiven ve iske
leler ve halka ve baba ve saire yapılacaktır ameliyatı mezkû
renin inşasile müddeti imtiyaziye zarfında tamir ve hüsnü mu
hafazası masarifi ashabı imtiyaza aid olacaktır. 

Madde 4 — Ashabı imtiyaz ameliyatın icrası hasebile ce
reyanı men ve tatil veya tahvil ve tadil edilmiş olacak bilcümle 
suları kendi masariflerine olarak icra ettirmeğe ve icrasını te
min eylemeğe ve imtiyazın itası hininde mevcud bulunan la-
ğamlan denize kadar bittemdit akıtmağa mecbur olacaklar ve 
bundan dolayı yapılacak ameliyatın sureti icrasile mesahaları 
ashabı imtiyazın balâyiha beyanı üzerine Nafıa Nezaretince 
kararlaştırılacaktır. 

Rıhtım pişgâhmdan fimabâd deniz parçası satılması ve za
bıta ve gümrük memurlarının aramı için ledelicab yapılacak 
kulübelerden başka umuma mahsus kıta üzerinde ebniye inşası 
devletçe memnudur. 
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Madde 5 — Ashabı imtiyaz ameliyatın icrasında cinsi âlâ
dan ve denize dayanıklı ve bozulmaz levazımat istimal ede
cektir. Temel için kaya hacminde büyük taşlar ve duvar içle
rine muktazi molozlar ile som taşlar ve kaldırım taşları ve çi
mento ve şosalar için kullanılacak kırık taşlar sağlam ve daya-
yanıklı kayalardan alınacak ve rüzgar ve su ve incimadın tesi-
ratile bozulmıyacak cinsinden olacaktır. Harcin imaline mah
sus kum her nevi teprak ve mevaddı saireden vareste olarak 
halis ve sert olacak ve içinde ne bir milimetre kutrundan aşa
ğı ve nede dört milimetre kutrundan ziyade daneler bulun-
mıyacaklır. 

Kireç "Nil„ in en iyi ocaklarından alınacak ve elekten 
geçirilmiş ve yeni mahsulden olacak ve lüzumu görüldükçe 
ceste ceste tedarik olunarak iyice kapalı mağazalarda hıfz 
kılınacaktır ve su kesiminden yukarılarda yapılacak çimento 
ve duvar işlerinde kullanılacak harçta beher bir mikâb metre 
kumda üç yüz elli kilo gram toz kireci ve su içine ilka edile
cek çimentoların imalinde kullanılacak harç dahi dört yüz kilo 
gram loz kireci bulunacaktır. Alelûmum kâffei levazımat Bahri-
sefidin başlıca limanlarında müttehaz olan tısul ve kavaide 
tevfikan tehiye olunarak istimal olunacaktır. Yeni gümrük 
dairelerile devlet tarafından muayene ve teftiş ve liman ve 
karantina ve zabıta ve pasaport memurlarına tahsis olunacak 
ebniyeler mahallî mahsulü taş veya tuğladan imal ve inşa 
olunacak ve üzerlerine taş veya kiremit ferş olunacak veyahut 
madenî sakaf ile örtülecektir ve rıhtıma müntehi olacak sokak
ların arzı mukavelenamenin yirmi yedinci maddesi hükmünce 
on metre bulunacaktır. 

Madde 6 — Ashabı imtiyaz tarafından takdim olunacak 
lâyiha ve haritai umumiyeye bilcümle liman ve rıhtım imalâtile 
müteferriatının başlıcasının velhasıl mukavelenamenin dördüncü 
maddesinde muayyen olan müddetler zarfında derhal inşasını 
tasavvur eylediği bilcümle ameliyatın esami ve keyfiyatmı mü
beyyin bir cetvel rabt olunacaktır. Bilcümle ameliyatın harita-
larile maktaları iki yüzde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 7 — İmalât harita ve lâyihası tasdik olunduktan 
ve mahalleri kaidesi veçhile tayin kılındıktan sonra mukavele
namenin altıncı maddesinde gösterildiği veçhile liman ve rıh-
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tim ile müteferriatının tesisine lüzumu olan arazinin mubayaası 
ve ashabı imtiyaza teslimi muamelâtına mübaşeret olunacaktır. 

İşbu araziden üzerinde ebniye olmıyan mahallerin haritası 
beş binde bir mikyasında ve üzerinde ebniye olan mahal
lerin haritası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 8 — İnşaat kamilen hitampezir olduktan sonra as
habı imtiyaz masarifi vakıası kendilerine aid olmak üzere deniz 
üzerinde kesbedilmiş veya ashabı imtiyaz tarafından mubayaa 
edilmiş olan arsalar dahi dahil olduğu halde liman ve rıhtım 
ile müteferriatının bilcümle aksamını alâkadar olan arazi sahih
leri hazır oldukları halde tahdid ve (kadastro) usulüne tevfikan 
haritasını tersim ve alâimi mahsusa vazettirecekleri jribi bil
cümle imalât ile müteferriatının mufassal ve meşruh bir deflerini 
dahi kendi masarifine ve hükümet memurlarının tahtı nezare
tinde olarak bittanzim bunların ve hini tahdidde tutulacak 
(Proseverbal) lerin birer sureti musaddakasını Nafıa Nezaretine 
takdim eyliyeceklerdir. İşbu umumî tahdidi araziden sonra ima
lâtın aksamı mütemmimesinden olarak lüzumu takdirinde mu
bayaa edilecek arazi iştira olundukça olveçhile tahdid edilerek 
mezkûr haritada ve Proseverballerde işaret kılınacağı #ibi ma-
rülbeyan defterin tanzim ve takdiminden sonra yapılacak imalâtı 
sınaiye dahi ledelikmal Nafıa Nezaretindeki deftere kayid ve 
ilâve edilecektir. 

İKİNCİ FASIL 

Liman ve rıhtım ile müteferriatının hüsnü halde muhafazasile 
işletilmesi beyanmdadır 

Madde 9 — Ashabı imtiyaz liman ve rıhtım ile müteferri-
atını ve alât ve edevatı sabite ve menkulesini daima hüsnü 
halde ve emniyet bahş olacak bir surette bulundurmağa 
ve kaza vukuunu icab ettirir bilcümle esbabtan muhafaza 
etmeğe itina edeceklerdir imtiyaz dairesi dahilinde olarak 
bütün rıhtımlar boyunca rıhtım şosesile yolların ve imtiyazın 
hini itasında mevcut bulunan lağımların tamir ve muha
fazası ashabı imtiyaza aid olacaktır ashabı imtiyaz tara
fından işbu taahhüdatın ifasında teahhur ve müsamaha vukua 
getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar oluna-
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cak ve tarihi ihtardan bir mah zarfında icabını icra etmedikleri 
surette masarifi ashabı imtiyaza aid olmak üzere imalâtın 
hüsnühale vazı için canibi hükümetten idaresine vaziyet oluna
rak tamiratı lâzıme icra ve bu uğurda vukubulacak masarif 
liman ve rıhtım ve müteferriatı hasılatından istifa olunacak ve 
kifayet etmez ise ashabı imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 10 — Ashabı imtiyaz rıhtım ve liman ile müteferri
atının işletilmesinden vukubulacak her nevi hasılatını mübeyyin 
mahbemah bir kıta defter tanzim ve Nafıa Nezaretine takdim 
edeceklerdir hasılatı gayri safiyeyi mübeyyin tanzim olunacak 
defterde bilcümle emtia ve eşya ve hayvanat ve saireden 
vukubulan hasılatı gayri safiye ile beraber liman ve rıhtım ve 
müteferriatının her nevi varidat ve hasılatı sairesi dahi göste
rilecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

İmtiyazın feshi ile liman ve rıhtımın ve müteferriatının tarafı 
Devletten mubayaası hususlarında ve inkızayı müddeti 

imtiuaziyede olunacak muamelâta dair 

Madde 11 — Ashabı imtiyaz mukavelenamenin yirmi üçün
cü maddesinde münderiç esbabtan dolayı hukuku imtiyaziye-
sinden sakıt olduğu halde o vakite kadar icra edilen imalât 
ve cem ve tedarik olunan edevatı sabite ve menkuleye ve mu
bayaa olunan levazımat ve araziye bedel tayin olunarak müza
yedeye konulacak ve zuhur edecek talihlerden kimin üzerinde 
takarrür eder ise anın marifetile hukukundan sakıt olan ashabı 
imtiyazın taahhüdatı vakıası ifa edilecektir. 

Bilmüzayede takarrür edecek bedelden müzayede ve tefer
ruatı masarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku sakıt 
olan ashabı imtiyaza ita kılınacaktır birinci müzayededen bir 
netice hasıl olmadığı halde evvelce takdir olunan bedelden 
münasib miktar tenzil olunarak altı ay müddet sonra ikinci 
defa bir müzayede daha icra edilecek ve bu dahi neticesiz 
kalır ise müzayedeye mevzu şeyler hukukundan sakıt olan as
habı imtiyaza bir bedel tediye olunmaksızın devletin malı ola
cak ve kefalet akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise tarafı 
devletten zaptolunacakhr. 
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Madde 12 — Devleti Aliye mukavelenamenin on yedinci 
maddesi mucibince imtiyazı mubayaa eylediği halde liman ve rıhtım 
ile müteferriatının ve eşya vazına mahsus antrepo tabir olunan 
mağazaların olvakıt mevcud bulunan ve işletilmesi ıçm iktiza 
eden ve tahmil ve ihracına mahsus olan edevat ile taraklar 
ve arabaların ve sair eşyayı menkulesının kâffesını muhammin
lerin takdir edecekleri bedel mukabilinde ıştıra edecektir 

Madde 13 — İmtiyazın müddeti munkazıye oldukta ashabı 
imtiyaz sedler ve liman ve rıhtım ve tramvay ve muteferrıatıle 
tahmil ve ihraca mahsus mahalleri ve havuz ve iskele ile an
trepo tabir olunan emtia ve eşya mağazaları ve müfettişler için 
yapılan kulübe ve haneleri ve tahsildar odalarını ve halkalar 
ile palamar mahallen ve yolları ve işaret direkleri ve şaman
dıra ve liman fenerleri velhasıl liman ve rıhtım muamelâtına 
mahsus bilcümle eşyayı gayrı menkuleyı husnu halde olarak 
bilâ bedel ve her gûna duyun ve taahhudattan vareste olmak 
şartile devlete devir ve teslim edeceklerdir Liman ve rıhtımın 
işletilmesi için lazımgelen eşyayı menkuleye gelince hükümeti 
seniye bunları muhamminlerin takdir edecekleri bedel mukabi
linde mubaaya edecektir şu kadarkı devletin mubayaa edeceği 
eşyayı menkule liman ve rıhtımın altı ay işletilmesi için muktazı 
olan miktarı mütecaviz olmıyacaktır 

Müddeti ımtıyazıyenm hitamından beş sene evvel imalâtı 
ımtıyazıyenın husnu halde olmadığı ındetteftış devletçe anlaşı
l ır ise ashabı imtiyaza bir müddet tayınıle ıhtan keyfiyet edi
lecek ve bu ihtarın semeresi görülmez ise hükümet derhal liman 
ve rıhtım ile muteferrıatını yedi idaresine alarak ashabı imtiyaz 
hesabına olarak tamiratı lâzımeyı icra ile bunları husnu hale 
vazetmeğe salâhiyeti olacak ve tamirat ve masarifi işletme 
hasılatından çıkarıldıktan ssnra fazlası ashabı imtiyaza ita olu
nacak ve noksan zuhur eder ise ikmal ettirilecektir 

D Ö R D Ü N C Ü F A S İ L 

Bilcümle emtiadan ve sefaınden alınacak rüsum ile 
şeraiti mutefernası beyanındadır 

Madde 14 — Gerek osmanlı ve gerek ecnebi olsun limana 
girecek bilcümle tüccar sefamı rıhtım ve liman rüsumunu 
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ifaya mecbur olacaklardır rüsumu mezkûreyı ifa etmek ıstemı-
yen sefain rıhtım ve liman dairesi haricinde olarak enginde te
vakkuf edebilecekler ise de ister limana yanaşmış ve ister liman 
haricinde durmuş olsunlar her halde gumruk nızamatına tevfikan 
harhulelelerını ashabı imtiyaz tarafından yaptırılacak gümrüklere 
çıkarmağa mecbur tutulacaklardır liman dahilinde bulunan 
bir sefineden hariçte veya dahilde bulunan bir sefineye 
rıhtımdan geçmeksizin naklolunan emtia ile diğer bir sefı 
neye naklolunmak üzere muvakkaten rıhtım üzerinden gümrüğe 
çıkarılan transit eşyadan nihayet miktarı olmak üzere nısıf resim 
alınacaktır Mukavelenamenin on uçuncu maddesi mucibince 
ashabı imtiyazın istifa etmeğe mezun bulundukları rüsumun 
raddeı nıhayesı A ve B ışaretıle merbut tarifede tayın olun
muştur Mezkûr tarifeler nihayet derece olup bunlar tarafı dev
letten ruhsatı mahsusa istihsal olunmadıkça tezyid edılemıyecektır 
fakat tarifelerde tayın kılınan nihayet miktarlar tenzil olunduk
tan sonra bir mah evvel ılânatı mahsusa vasıtasile halka ihbar 
edilmedikçe betekrar nihayet derecelere terfi edılemıyecek ve 
ancak tarife tenzih halinde uç gun evvel ilân olunacaktır 

Madde 15 — Balâdaki tarifeler ile lüzumu tahakkukunda 
bundan böyle tanzim olunocak ucuratı nakliye tarifelerinde 
para kuruşun kırkta bir cuzu ve kuruş dahi osmanlı lirasının 
yüzde bir cuzu itibar olunacaktır Ancak ashabı imtiyaz Me
maliki mahrusaı şahanede tedavülü memnu olmıyan sair mes
kukâtı mirî fıatıle ve Osmanlı lirası yuz kuruş hesabile ahiz ve 
istifa edeceklerdir 

Madde 16 — Balâdaki maddelerde zikir ve beyan olun
mıyan hububat ve emtia ve eşya ve hayvanattan her bin 
tarifede münderıç olan envai eşya ve hayvanatın hangisine en 
ziyade şebıh ise anın gibi resmi nakliye alınacaktır ve bunların 
tayını resmi için müşkülât veya şüphe vukuunda ıhtılâfatın 
kafiyen fasl ve halli hükümeti seniyeye aittir 

Madde 17 — Tarifeler gerek umumî ve gerek hususî olsun 
ve gerek nısbet kaidesine tevfikan tanzim edilsin ve gerek 
mümkunuttağyır bulunsun mezkûr tarifelerde münderıç şerait 
bilûmum mürsıller hakkında carı olacaktır Bundan başka gerek 
bu tarifeler ve gerek mukavelenamenin yirmi dokuzuncu mad
desi mucibince tesis edebileceği havuz ve antrepo ve tram
vaylara müteallik bilcümle nızamat ve tanfeler mevkii icraya 
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konulmazdan evvel hükümeti seniyenin nazarı tasvibine arz ve 
takdim olunacaktır. 

Madde 18 — Bir veya bir kaç mürsilin tasdik olunan 
tarifedeki rüsumdan dun resimle muamele icrası için ashabı 
imtiyazın anlar ile sureti mahsusada akdi mukavele etmesi katiyen 
memnudur. Ancak bu memnuiyetin hükümeti seniye ile ashabı 
imtiyaz beyninde verilecek karar ile fukara ve aceze hakkında 
icra olunacak tenzilâta ka fan şümulü olmıyacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 19 — Asakiri berriye ve bahriyei şahane ordu ve 
alay ve taburlarile polis ve jandarma ve asakiri zaptiye ve mu
avine alay ve taburlarının bilcümle mühimmat ve eslihasile 
kâffei levazımatından hiç bir gûna resim alınmıyacak ve donan
mayı hümayun ve süfünü harbiye ve nakliyesile düveli mütehab-
be beylik gemilerinin zabitan ve efradına mahsus malzeme 
dahi rüsumdan müstesna tutulacak ve işbu süfünü hümayun ile 
ecnebi beylik gemilerinden şamandıra ve palamar ve liman rıh
tım rüsumu alınmıyacaktır. 

Madde 20 — Posta çantalarile bilcümle memurin ve yol
cuların zatlarına mahsus olup emtiaı ticariyeyi havi olmıyan 
sandkılarile eşyayi zatiyeleri rıhtım resminden muaf tutulacaktır. 

irade tarihi 28 ramazan 1304, 7 haziran 1303 

Bcrı ı t L iman R e s m i Tari fes i 

Evvelâ lenger ve şamandıra rüsumu beyanındadır 

(A) Vapur ve yelken gemilerinden alınacak resim limana 
duhul ile tevakkufundan itibar edilmek üzere vapurların tam 
üç gün ve yelken gemilerinin tam dokuz gün tevakkufu için 
tonilâto başına (beher tonilâto bin kilo gram itibarile) on para 
ücret alınacak ve mezkûr müddetlerin inkızasında minvali meş-
ruh üzere resim alınacaktır. 

(B) Sevahile seyrü sefer eden sekiz Osmanlı tonilâtosu 
istiabında bulunacak yerli kabotör sefainden tonilâto başına 
beher hafta tevakkufu için iki para ücret alınacaktır. 
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(T) Liman dahilinde bulunup üç dört tonilâto istiabında 
olan mavuna ve salapuryalardan ayda tonilâto başına 2 kuruş 
20 para 

(S) Liman dahilinde bulunan barakalardan ayda metro ba
şına 2 kuruş 20 para 

Saniyen rıhtıma bağlama resmi 

Vapur ve güverteli yelken gemilerinden altı Kuruş Para 
saat ve bundan dun müddet için 25 

Müddeti mezkûreden ziyade olan müddetin be
her saati için 5 

Kabatör sefaininden altı saat ve daha dun müd
det için 10 

Müddeti mezkûreden ziyade bulunan müddetin 
beher saati için 2 

Mavuna ve salapuryalardan altı saat ve daha 
dun müddet için 5 

Müddeti mezkûreden ziyade bulunacak müddetin 
beher saati için 1 

Barakalardan altı saat ve daha dun müddet için 2 20 
Müddeti mezkûreden ziyade bulunacak müddet 

için 20 

Su çekimleri elli santimetreden dun sandal ve kayık ve 
sairenin mevkıfı için limanda kendilerine tahsis edilecek ma
halde bağlama resmine tâbi olmıyacaklardır. 

Fırtına zamanlarında limana iltica edecek olan sefainden 
şamandıra ve baba ve halkaları istimal etmemek ve fırtınayı 
müteakip hareket etmek şartile hiç bir resim ve ücret alınmı-
yacaktır. 

Şamandıra ve rıhtıma bağlama resimlerinin tayini için toni
lâto hesabı Derseadet limanında cari olan kavaide tevfikan tayin 
edilecektir. 

Madde 1 — İşbu imtiyazdan intifa münhasıran icra edile
cek imalât dairesi dahilinde mahsur ve mahdut ise de sahibi 
imtiyazın Müdavar burnunda yapılacak muhafaza rıhtımının 
haricinde olarak mezkûr muhafaza rıhtımının hitamında tayin 
edilecek mahal dahilinde şamandıra ve tevakkuf direkleri bu-
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lundurmağa hakkı olacaktır. Limana dahil olmaksızın işbu ma
halde tevakkuf eden veya tevakkuf direklerine bağlanacak olan 
sefainden dahili liman için muayyen olan ücretin nısfı alınacaktır. 

Mahalli mezkûrda tevakkuf eden sefainden ihraç olunup 
gümrükten mürur edecek olan emtia ile gümrükten mürur ile 
orada tahmil edilecek olan emtia on dördüncü maddede muayyen 
olan rüsumu saireye tâbi bulunacaktır. Transit tarikile bir sefi
neden diğere aktarma edilen emtiadan alınacak rüsum aktar
ma eden gemilerin ikisi veyahut yalnız birisi havuz dahilinde 
bulunduğu taktirde tarifede muayyen olan rıhtım ücretinin nıs
fına muadil olacak ve lenger ve tevakkuf ücretleri tamamile 
alınacaktır. 

Madde 2 — işbu imtiyazın maddei sabıkada tasrih edilip 
sahibi imtiyaza hasr ve tahsis edilecek mahal haricinde hükmü 
olmayıp sefain mahalli mezkûr haricinde kemali serbesti ile 
tevakkuf edebilecektir ancak şurası vardırki gerek devlet ve 
gerek kumpanyanın menafii müşterekesinin vikaye ve muhafazası 
zımnında liman dahilinde gümrük için hasr ve tahsis edilen 
mahallerden başka yerlere gümrük muamelâtı icrasına tarafı 
devletten müsaade edilmiyecektir. 

Bunun için gerek kumpanya ve gerek memurini rüsumiye 
bu hususa gayetle itina edecektir. 

İşbu ahkâma mugayir surette hareket edenler hakkında 
nizamatı rüsumiyece mukarrer olan takibat ve muhaberat icra 
olunacaktır. 

İşbu tarife iki nüsha olarak bittanzim Ticaret ve Nafıa 
Nezareti Celilesi ile ashabı imtiyaz meyenesinde imza ve 
teati kılındı. 

imza ve teati tarihi: 11 muharrem 1305, 17 eylül 1303 

Rıhtım tarifesi 

Kuruş Para 
30 yüz kilogramı 
10 „ 

5 res 
0 yüz kilogramı 
0 beher 

Nev'i eşya 
Bilcümle hamızlar 0 

2 
0 
1 
2 

Kuzu 
Sarmısak 
İspirto 

Çelik 

TBMM KÜTÜPHANESİ



824 

Kuruş Para Nev'i eşya 
0 30 yüz kilogramı Kök boya 
1 20 sandığı Kibrit 
0 12 yüz kilogramı Kanarya yemi 
0 15 » » Şap 
2 10 n m K o l a 
2 0 res Merkep 
2 10 yüz kilogramı Anason 
2 0 tonilâtosu Antimon 

0 5 adedi Aşılanmış ağaç 
0 2 Aşılanmamış ağaç ve fidan 
3 0 paketi Gümüş kaplama avani 
5 0 

n 
Avani 

3 30 yüz kilogramı Eslıha (memnu olmıyan) 
3 30 Kırtasiye 
0 0 Tuhafiye (moda eşyasına müra

caat oluna) 
0 20 yüz kilogramı Isfalto ve bitüm 
0 12 Yulaf 
1 20 „ „ Muşamba 
1 0 yüz adedi Adi el süpürgesi 
2 20 n n Saplı hasır süpürgesi 
5 0 » n İnce kıldan mamul süpürge 
3 0 yüz kilogramı Terazi maa evzan 
2 10 Bandrol 
0 5 adedi Orta ve ufak boş varil ve fıçı 
0 10 Büyük tehi varil ve fıçı 
0 10 yüz kilogramı Barut 
2 0 adedi Baskül ve pilânçe 
2 0 yüz kilogramı Ruganı sade ecnebi 
1 20 Ruganı sade yerli 
2 0 büyük varili Arpa suyu büyük varil 
1 0 Küçük „ . Küçük . 
1 20 iki düzinesi Keza şişe içinde 

beher iki dözihe 
0 30 

beher iki dözihe 
Ufak şişe içinde 

yarım şişesi 
Ufak şişe içinde 

1 0 sandığı Kâzib mücevherat 
5 0 „ Mücevherat 
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Kuruş Para Nev'i eşya 
4 0 yüz kilogramı Oyuncak ve ayna takımı 
0 30 Peksemet ve kaleta 
2 0 İnce peksemet 
0 0 meccanen Sefine taifelerine mahsus pek

semet 
0 0 0 Bitüm (tsfaltoya müracaat oluna) 
1 20 yüz kilogramı Hamızı tutya 
0 3 0 Buğday 
3 0 res Diri sığır 
1 20 „ Kesilmiş sığır 
1 0 yüz kilogramı Sığır eti 
0 30 - Şimşir ve ceviz ve sair maran

goz ağaçları 
0 15 - Boya ağacı ve reçineli ağaçlar 

ve bir kırmızı boya ağacı 
0 0 0 Yontulmuş veya kabuğu yon

tulmamış kereste (tarifei mah
susuna müracaat oluna) 

0 15 yüz kilogramı Adi araba inşasına mahsus ağaç 
2 0 Faytona mahsus a ğ a ç 
0 0 meccanen Hatab 
0 0 0 Bakam kamçiyo (boya ağacına 

müracaat oluna) 
3 0 bin adedi Mukavvadan mamul kutu 
0 0 0 Fes (moda eşyasına müracaat 

oluna) 
0 2 çuval ve sepet Mantardan mamul tapa 
3 0 yüz kilogramı İspermeçet mumu 
1 0 » » Bulgur 
9 0 Balık yumurtası 
0 0 0 Kaba ipek (ipeğe müracaat oluna) 
0 30 yüz kilogramı Tehi şişe 
0 0 0 Saraç takımı ( Eğer takımına 

müracaat oluna) 
2 0 varili Katran 

10 0 bin adedi Elvan tuğla 
5 0 » » Ecnebi tuğlası 
2 0 Yerli tuğla 
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Kuruş Para Nev'i eşya 

f Parçaları kebir hacminde ma
0 0 0 den kömürü (maden kömürüne 

( müracaat oluna 
0 0 0 İşleme (moda eşyasına müraat 

oluna) 
3 0 büyük paketi \ 

Fırça 
2 0 küçük paketi / 

Fırça 

0 20 adedi £1 arabası 
1 0 çuvalı Kahve 
0 5 adedi Adi boş sandık 
2 20 yüz adedi Keza yarım kantarlık 
1 10 » 1» Keza altı kıyyelik 
0 20 n n . iki 
1 20 yüz kilogramı Kanaviçe 
0 30 Şeker kamışı 
2 10 Matbaa hurufatı 
0 15 Harub 
1 20 » » Ham mukavva 
6 0 n n Siyah havyar 
1 20 » n Kırmızı havyar 
1 0 yüz adedi A ğ a ç kavunu gayri mazruf 
0 20 Çuvalı Kül 
0 10 demeti Asma kütüğü 
0 10 yüz kilogramı Esamisi zikir ve tayin olunmıyan yüz kilogramı 

hububat 
2 0 destesi Kalbur kuşağı 
0 5 demeti Fıçı 
0 25 yüz kilogramı Demir çenber 
1 20 Isfidaç 
2 0 Düzünesi Adı sandalye 
3 0 „ Fino „ 
1 20 yüz kilogram Kenevir 
0 0 0 Şapka (moda eşyasına müra

caat oluna) 
0 0 Meccanen istihlâk mahalli için odun 

kömürü 
2 
0 

0 
2 0 

Tonilâtosu 
Maden kömürü 1 î, 3 3 . 

ihracat 
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Kuruş Para Nev'i eşya 
3 0 Tonilâtosu Hacmi kebir maden j ithalât 
0 30 n kömürü j ihracat 
2 0 Adedi ö k ü z arabası 

0 0 0 Ayakkabı (moda eşyasına mü
racaat oluna) 

0 8 Yüz kilogramı kireç ve yağlı kireç 
0 10 Su kireci 
5 0 Res Beygir at kısrak 
0 5 „ Keçi 
0 15 Yüz kilogramı Paçavra 
1 20 Tonilâtosu Krom 
8 0 Yüz kilogramı Yaprak sigara 
0 15 Çimento 
2- 10 Yüz kilogram kundura boyası 
2 10 » » Balmumu 
1 10 Bin adedi Adi limon 
0 0 Meccanen İstihlâk mahalli için yerli limon 
1 20 Sandığı Sandık derununda limon 
0 30 Yüz kilogramı Eks-îr 
2 0 Müstemlekât mahsulâtı 
1 0 Sandığı Kırmız 
4 20 Yüz kilogramı Koza 
6 0 Adedi demir sandık 
0 20 Küfesi Ayva 
1 20 Yüz kilogramı Çiriş 
1 20 » » Tutkal 
1 0 Ufak sandık Mekûlat ve erzak 
0 0 Meccanen Sefine kumanyası 
0 0 0 Moda eşyası (çerçi malına mü

racaat oluna) 
1 0 Yüz kilogramı İncir reçeli 
2 0 n n Şekerleme ve emsali 
1 20 n n Domates peltesi 
0 20 Sepeti Haşaratı bahriye kabukları 
0 8 Yüz kilogramı Horasan 
1 0 Düzünesi Tiryeste sepeti 
0 10 • Yerli sepet 
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Kuruş Para Nev'i eşya 
0 2 Adedi Büyük sepet 
1 20 Yüz kilogramı Halat ve ip 
0 8 Boynuz 
1 10 Yüz kilogramı Ham pamuk 
1 20 Riştei pembe 
0 2 Adedi Yerli tehi küfe 
3 
0 

0 
10 

Varili 
Küçük varili 

R | Varil içinde 
| Küçük varil içinde 

3 0 Yüz kilogramı Kayış 
0 10 Adedi ü t yastık 
2 0 Dengi Adi yorgan 
0 30 Yüz kilogramı Tebeşir 
0 15 „ „ Adi veya toz tebeşir 
2 0 Demeti Nebatî kıl 
4 0 Büyük sandık 
2 0 Küçük | Avani büllür ve ayna ve boncuk 

1 20 Yüz kilogramı Cülûdu ham 
3 0 İşlenmiş culûd 
1 20 „ „ Adi culûd parçaları 
0 30 n n Ham saç ve bakır 
2 20 n n Bakırdan mamulat 
0 0 0 Döşeme taşı (tarifei mahsusa-

sına müracaat oluna) 
0 10 kebir adedi 

Tehi damacan ) ^ e î * . ' r 

0 5 sağir adedi \ sağır 
0 15 yüz kilogramı Hurma 
2 0 çuvalı Kedi otu 
0 0 0 Çuha (yün mencsucat manifa

turaya müracaat oluna) 
4 
3 
2 

0 
0 
0 

büyük paketi 
orta „ 
küçük „ 

| Eczayi tibbiye ve aktariye ve 
| eczayi kimyeviye 

1 0 Yüz kilogramı Çiçek suyu 
1 0 İki düzünesi Şişe derununda maden suyu 
1 10 Yüz kilogramı Koruk suyu 
2 0 • • Arakı 
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Kuruş Para Nev'i eşya 
0 15 Yüz kilogramı Meşe kabuğu 
2 10 n n Ceviz ağacı kabuğu 
0 15 n » Çam ağacı kabuğu 
0 0 Meccanen Askere ve jandarma ve zabıta

ya mahsus eşya ve levazımat 
0 0 „ Yolcu eşyası 
1 0 Tonilâtosu Zimpara 
2 0 Yüz kilogramı Günlük 
1 0 Ufak sandığı Baharat 
1 0 Sandığı Sünger 
0 10 Düzünesi iskemle 
1 0 Sandığı Gülyağı 
2 0 Varili Tıementi yağı 
1 20 Yüz kilogramı Kalay külçe halinde 
4 0 „ „ Kalaydan mamulât 
0 0 Üstüpü (kenevire müracaat oluna) 
1 20 Destesi Çini 
0 30 Yüz kilogramı Dakik 

[ Demir çubuk ve saç ve tabaka 
0 25 - olarak demirden mamul ve par-

[ ça olarak edevat 

1 10 Sandığı Teneke 
0 30 Yüz kilogramı Galvanizme edilmiş demir 
0 0 Demir işleri (demirden mamulâ-

ta müracaat oluna 
0 8 yüz kilogramı Hurda demir 
1 20 Demirden mamul edevat 
0 10 „ „ Katranlı ağaç yaprağı 
0 0 Keçe (yün manifaturaya müra

caat oluna) 
0 10 yüz kilogramı Bakla 
0 0 Fes (yün manifaturaya müracaat 

oluna) 
2 10 yüz kilogramı Sicim 
0 30 n n Kutu veya torba içinde incir 
0 25 n n İspirto imaline mahsus ezilmiş 

incir 
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Kuruş Para Nevi eşya 
2 10 yuz kilogramı Rışteı kendir 
2 10 Kunduracı ipliği 
3 3 0 » » Pirinç tel 
0 10 Ham dökme 
0 20 Dökmeden mamul ve parça 

olarak edevat 
0 15 n n Kuru ot 
0 20 Tulumu Kürk 
0 30 yuz kilogramı Peynir 
0 0 Firuze işleri (çerçi malına mü

racaat oluna) 
0 30 yuz kilogramı Taze meyve 
0 20 Kuru 
0 0 Tehı Fıçı (varile müracaat oluna) 
1 10 yuz kilosu Mazı 
0 10 „ „ Gayrı mamul mazı 
2 0 yuz çifti Lastik kundura 
0 20 Düzinesi Ardıç 
0 0 Ayna (avam bıllure müracaat 

oluna) 
3 0 yuz kilosu Kitre 
3 0 n » Sakız 
2 0 varili Zift 
0 10 yuz kilosu Kenevir tohumu 
2 0 tonilâtosu Pamuk 
1 0 yuz kısosu Kabak 
1 0 » » Karpuz 
1 20 çuvalı Cehri 
4 20 yuz kilosu Kok boya tohumu 
0 15 » n Haşhaş 
0 15 „ „ Hardal 
0 15 n n Soğan 
0 15 n n Keten 
1 0 Y a ğ imaline salıh ve gayrı 

maruf tohumlar 
0 30 » t» Harir tohumu 
0 20 küfesi Vişne 
0 0 meccanen Grub 
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Kuruş Para Nev'i eşya 
0 0 0 Hazır elbise ( m o d a eşyasına 

müracaat oluna) 
2 10 kilosu Pekmezli helva 
3 0 Şekerli 
0 0 Ringa balığı (tuzlu balığa mü

racaat oluna) 

1 20 kilosu Fasulye 
0 30 „ Yerli fasulye 
4 20 Yük arabası koşumu 
1 20 „ Kına 

4 0 Büyük sandığı 
saat ve saatçiye müteallik 3 0 Orta saat ve saatçiye müteallik 

2 0 Küçük eşya 

0 20 Adedi Hamur teknesi 
7 0 Sandığı Anason yağı 
1 0 Yüz kilosu Roganızeyt 
1 0 » r> Susam yağı 
1 0 „ „ Sair yağlar 
0 0 e o Tasvirler ve lâvhalar ( ince kâ

ğıda müracaat oluna) 
0 0 0 0 Evrakı matbua (def ter kelime

sine müracaat oluna) 
4 0 Sandığı Çivit 

10 0 Yüz kilosu Alâtı hekimiye ve cerrahiye 
1 0 n n Ziraat alât ve edevatı 

2 0 kuvvei istiabiyesi 
sekiz veya daha 
ziyade 

Rumeli ve Marsilya küpü 

0 0 Kantarhk 

1 20 6 dan sekiz » * 
1 0 5 den 6 
0 30 4 den 5 „ „ 
0 20 3 den 4 i» n 

0 10 2 den 3 n n 

0 5 1 den 2 ve daha 
aşağı m » 
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Kuruş Para Nev'i eşya 
1 0 kamış ve sepetçi çubuğu 
4 0 Büyük sandığı | 
3 0 Orta sandığı 1 Oyuncak 
2 0 Küçük sandığı J 
1 20 Yüz kilosu Ham yapağı 
2 10 Yün ipliği 
1 0 „ „ Müstamel yapağı 
0 20 Sandığı Süt 
1 20 Yüz kilosu Yoğurt 
0 30 „ „ Pirinç 

0 30 
1 Gerek ihracat ve gerek istihlâk 

0 30 
| mahalli için taze sebze 

1 20 Kuru sebze ve nohut 
1 20 Yüz kilosu Mercimek 
2 0 Sandığı Mantar 
0 30 Sepeti Salyangoz 
0 0 0 Hazır çamaşır (moda eşyasına 

müracaat oluna) 
2 0 Düzünesi Şişe derununda müskirat 
0 30 Yüz kilosu Mürdesenk 

4 0 Büyük sandığı 
3 0 Orta sandığı Kütüb ve evrakı matbua 
2 0 Küçük sandığı 

3 0 Yüz kilosu Rahatı lokum 
0 20 n n Acı bakla 
4 0 Adedi Ayak dikiş makinesi 
2 0 n n £1 makinesi 
2 0 H n Tütün havanı 
3 0 Yüz kilosu Sair makineler 
0 10 Kokoroz 
1 0 Adedi Tehi ve cedid yolcu sandığı 

0 0 0 İnşaat levazımatı (taşa müracaat 
oluna) 

1 20 yüz kilosu Manifatura ve örme pamuk 
2 10 Keza yün ve çuha ve yün ma

mulâtı fes ve aba ve keçe 
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Kuruş Para Nev'i eşya 
2 10 yüz kilosu Keten ve kendir ve mahlut ve 

saire manifatura 
0 4 » » Ham veyahut biçilmiş mermer 
0 10 inşaat için işlenmiş ve yontul

muş mermer 
0 0 meccanen İstihlâk mahalli için kavun 

Çerçi malı ve moda işyası yani 
paris mamulâtı ve fes ve takye 

4 0 büyük sandığı ve iskofya ve süzeni ve kârgir 
3 0 orta işleri ve şapka ve ayakkabı ve 

0 küçük firuze işleri ve melbusat ve 
çamaşır takımı ve moda eşyası 
ve şemsiye ve kurdelâ ve şerit 

0 5 adedi Zehaire mahsus ekyal 
5 0 yüz kilosu Sahtiyan 
5 10 sandığı ve paketi hane eşyası ve tasvir ve eşya-

yı nefise 
6 0 adedi Değirmen taşı 
0 10 Keza parçaları 
2 10 yüz küosu Bal 
1 20 » n Sürh 
1 0 tonilâtosu Tasrih olunmıyan maden 
0 0 0 Ayna takımı (oyuncak takımına 

müracaat oluna) 
0 0 0 Modaya müteallik eşya (çerçi 

malına müracaat oluna) 
1 o paketi Adi saat 

Ebniye yüzüne konulacak taş 
ve kaldırım numune taşı ve 

0 2 yüz kilosu malta taşı ve taş gibi sertlenmiş 
sünger taşı demekle maruf 

) 
toprak 

5 0 Paketi Zarif saat 
2 0 sandığı Morina balığı 
1 20 yüz kilosu pekmez ve üzüm şırası 
0 5 res Koyun 
0 5 „ Ester 

T. 1 C. 5 F. 53 
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Kuruş Para Nev'i eşya 
0 0 meccanen Mühimmat ve edevat ve levazı-

matı askeriye ve harbiye 
0 30 yüz kilosu natrın mayii 
2 0 ufak sandık toz halinde 
1 20 yüz kilosu Kaba hasır 
2 0 77 n Kar 
1 0 tonilâtosu Zeytin çekirdeği 
0 3 yüz kilosu Sarı ve kırmızı aşı boyası 
1 0 bin adedi Yumurta 
0 15 yüz kilosu Soğan 
0 30 » » Zeytin 
8 0 seksen çekisi Afyon 
5 0 ufak sandık Klaptan 
2 20 bin adedi dökme portakal 
0 0 meccanen Yerli portakal 
2 0 sandığı Sandık derununda portakal 
0 10 yüz kilosu Şeir 
0 8 n n Kemik 
4 0 „ „ Ayak hasırı 
0 10 » n Büyük çuval içinde saman 
0 20 n n Kıtık 
0 1 küçük denk Yerli sepet 
0 2 büyük „ Keza büyük sepet 
0 20 iki düzinesi Kum sepeti 
0 20 düzinesi Tiryeste sepeti 
0 30 yüz kilosu Kaba kâğıd 
4 0 balyası İnce kâğıd ve kâğıd takımı ve 

tasvir 
2 10 yüz kilosu Boyalı kâğıd matbuata mahsus 

kâğıd ve sair bilcümle kâğıdlar 
20 0 n rt Sigara kâğıdı 

0 0 0 Şemsiye (moda eşyasına müra
caat oluna) 

4 0 sandığı Kokulu su ve sabun ve emsali 
0 0 » Şerit (moda eşyasına müraca

at o luna) 
0 0 meccanen İstihlâk mahalli için karpuz 
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[uruş Para Nev'i eşya 
4 0 yüz adedi İhracat için karpuz 
1 20 yüz kilosu Tescil ve nemce arpası 
1 20 » » Kaysı pestili ve emsali 
1 20 » n Sisam hamuru 
1 20 » » Keçi derisi 
1 20 Koyun derisi 
1 20 „ „ Envai ham deriler 
3 0 n yy Envai mamul deri 
2 0 n n Ham boya 
0 0 0 Pekmez (üzüm şirasina müra

caat oluna ) 
1 0 yüz kilosu Petrol gazı 

10 0 adedi Piyano 
0 3 yüz kilosu Henüz taslağı alınmış yonma taş 
0 5 » t> Yonulmuş ve numune taşı 
3 0 n n Acı fıstık 
0 0 0 Tahta (tarifei mahsusasına mü

racaat oluna) 
0 9 yüz kilosu Ham alçı toz veya erinmiş ha

linde 
0 30 Kurşun külçe halinde 
1 0 „ Kurşun boru ve tabaka ve ma-

mulâtı 
1 0 Adi keçi kılı 
1 0 » » Deve kılı 
1 20 » » Karfiçe 
1 20 » yy Tiryeste karfiçesi 
0 0 0 Nohud (kuru sebzeye müraca

at oluna) 
0 0 meccanen İstihlâk mahalli için taze balık 
1 0 yüz kilosu Tuzlanmak için taze balık 

2 
1 

0 
0 

büyük varili t 
küçük » } 

Tuziu balık ve ringa balığı 

1 20 yüz kilosu Biber 
1 20 Zift 
0 20 çuvalı veya sandı£ \\ Patates 
5 0 res Canavar 
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uruş Para Nev'i eşya 

4 
2 

0 
0 

büyük sandığı ) 
küçük „ j 

Porslen 

2 0 yüz kilosu Potas 
1 0 Marsilya mamulâtından toprak 

avani 

0 10 Adi taprak avani 

0 0 i Ufak büyük direk (tarifei mah-
0 0 i susasına müracaat o luna) 
0 15 yüz kilosu Buçulan 
0 0 Eczayı kimyeviye (eczay i tıb

biyeye müracaat oluna) 
0 0 meccanen Sefine taifesine mahsus mekûlât 
2 0 Ufak sandık Tasrih kılınmıyan mekûlâtı bey-

tiye 

3 0 Yüz kilosu Hırdavat ve çocuk arabası 
3 0 Tonilâtosu Meyan balı ve kökü 
0 15 Yüz kilosu Müskirat imali için kuru siyah 

ve ezik üzüm 
0 15 n w Müskirat imali için kırmızı üzüm 
0 30 Çuval veya kutu derununda 

sair üzümler 
2 10 n n Defter ve matbuat 
2 0 Sandığı Meyan balı 
1 20 Yüz kilosu Çam Sakızı 
0 30 Çuvalı 
0 30 Büyük gazavi Pirinç 
0 15 Küçük 

2 0 Yüz kiloluk varil Rom 
0 10 Yüz kilosu Deri hurdası 
0 0 Kurdelâ şerit (moda eşyasına 

mürFcıat oluna) 
5 0 Kay ı j ı Kum 
0 0 Meccanen Her nevi eski ve tehi çuvallar 
1 20 Yüz kilosu „ tehi ve yeni çuvallar 
2 0 Ufak varili Salamura 
4 2 Yüz kilosu Saleb 
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Kuruş Para Nev'i eşya 
1 0 Sandığı Sülük 
1 20 Yüz kilosu Sabun 

10 0 » » Kokulu sabun 
l 0 Sandığı Mahmude 
2 0 Yüz kilosu Sakatif 
0 10 » » Çavdar 
0 15 Yüz kilosu Tuz 
2 20 » » Nisadır 

8 0 Adedi Eğer ve saraç takımı 
0 20 Adi semer 
0 30 Yüz kilosu Susam 

4 20 " ö r m e ve mamulâtı haririye 
4 20 Kaba ipek 
1 20 Yüzkiloluksandık Soma 
0 10 Adi çuvalı Kepek 
1 0 Varili Soda 
4 0 Adedi Demirci körüğü 

0 15 Yüz kilosu Kükürt 
2 0 » n Müskirat 
3 0 » n Kara günlük 
1 20 „ „ Şeker 
3 30 Şekerleme 
1 20 „ „ Ruganı çerviş ve ton" 
0 30 Demir ve çinko ve bakır sol-

fatları ve zaç 
2 0 Tonilâtosu Solfat döfer 
1 0 Ufak sandığı Somak 
2 0 Ufak balyesi Dühan 

0 0 0 Resim ve eşyayı nefise (eşyayı 
beyt iyeye müracaat oluna) 

1 20 Yüz kilosu Tahin 
0 15 Talk 
2 0 Paketi Elek 
3 30 Yüz kilosu Hah 
0 20 Sandığı Toprak avani 
0 10 Yüz kilosu Çini toprağı 
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Kuruş Para Nev'ı eşya 
O 8 Yuz kilosu Dokmecı toprağı 
0 10 Kukurt 
0 30 „ Moskof 
0 8 Horasan 
7 20 „ Çay 
3 0 Balyesı Tiftik 
0 0 S a ç (demire müracaat oluna) 
1 20 Yuz kilosu Demirden mamul boru 
3 30 Bakırdan 
5 0 Bin adedi Ecnebi kiremidi 
2 0 „ Yerli 
2 0 Ufak balyesı Tömbeki 
0 20 Yirmi beş adedi Kunk 

İpek ve yun ve pamuk ve keten 
Q Q v e bendir ve mahlut olarak ör

me işlen (manifaturaya müraca
at oluna) 

2 20 Sandığı Marpuç 
2 20 Res inek 

15 0 Yuz kilosu işlenmiş ve tona palamut 
10 0 Keza ham ve ezilmiş palamut 
0 8 „ „ Palamut danesı 
0 0 Kadife (moda eşyasına müra

caat oluna) 

0 0 0 Varıç (boyaya müracaat oluna) 
0 20 Sandığı Şişe avam 
0 20 „ Cam 
0 10 „ Cam kırığı 
2 0 Elvan cam 
0 0 0 Eşyayı zucacıye (billura müra

caat oluna) 
0 10 Yuz kilosu Burçak 
1 20 „ Şarap fıçı derununda 
2 20 Düzmesi Keza şişe ile 
1 0 Yuz kilosu Sirke 
0 0 Zaç (solfatolara müracaat oluna) 
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Kuruş Para Nev'i eşya 
10 0 Adedi Araba 

0 0 Çocuklara ufak araba (hırdavata 
müracaat oluna) 

2 0 Kafesi Tavuk ve sair tuyuru ehliye 
2 20 Yüzü Zenbil 
3 0 Yüz kilosu Çinko külçe olarak 
5 0 „ tabaka ile veya çinko 

mamulâtı. 
İşbu tarifeye İzmir Rıhtımı için ahiren bittadil kabul olunan 

ikinci tarife esas ittihaz kılınmış isede rüsumu muharrerenin 
miktarınca zikroiunan ikinci tarifeye nisbetle bunda daha ziyade 
tenzilât icra olunmuştur. 

N°: 2 1 4 — 8 şevval 12!>8 tarihli Sicilli nüfus nizam
namesinin 4 ve 5 inci fasıllarına müzeyyel 

maddei nizamiye 
Tenaküh ve izdivaç ve talak ve vefiyata aid vukuatı vakti 

zamanile nüfus memuruna bailmühaber beyan etmiyen eimme 
ve muhtaran ve rüesayı ruhaniyeden iki çeyrek mecidî cezayi 
nakdî alınacak ve hariçten nüfus vukuatı haber verenlerin ihbar 
ettikleri madde cezayi nakdî ahzini müstelzim olduğu halde 
alınacak cezayi nakdinin nısfı ihbariye olarak kendilerine veri
lecektir. 

irade tarihi 29 ramazan 1304 ve 9 haziran 1103 

J\fe: 2 1 5 — SelAnik Şehrinin lıavanazilc tenviri 
imtiyazı hakkında mukavele ve şartname 

Mukavelename 
16 şevval 1304, 25 haziran 1303 

Bir taraftan Devleti aliye namına hareket eden Ticaret ve 
Nafıa Nazırı Zihni paşa hazretleri ile diğer taraftan tüccardan 
Hasan Tahsin Efendi beyninde mevaddı atiyeye karar verilmiştir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



840 

Madde 1 — Selanik Şehrinin maden kömüründen mamul 
gaz ile tenviri için şeraiti atiyeye tevfikan tarafı Devleti aliye
den Hasan Tahsin Efendiye imtiyaz verilmiştir 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye Fermanı âlı tarihinden itiba
ren otuz beş senedir 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlının itası ve mukave
lenamenin teatisi tarihinden itibaren uç mah müddet zarfında 
şartnamede beyan olunduğu veçhile keşfıyatı katiye üzerine 
mükemmel harita ve lâyihasını nushateyn olarak tanzim ile Na
fıa Nezaretine takdim edecektir ve nezaret işbu harita ve lâyihayı 
tarihi takdiminden itibaren uç mah müddet zarfında bıttetkık 
yolunda olduğu surette halıle ve olmadığı takdirde ıcabeden ta
dilât ve tashıhatın ıcrasıle tasdik eyliyecektir 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı ta
rafına aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden iti
baren sekiz mah müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği 
ve haritanın tasdiki tarihinden itibaren on sekiz mah müddet 
zarfında ikmal eylemeği taahhüd eder 

Ameliyat kavaidi fenne ve merbut şartname ahkâmına ve 
kabul ve tasdik olunan harita ve layihalara tatbıkan icra olu
nacaktır. Fakat esbabı mucbıreden yanı ameliyat mevakıınde 
tuğyanı mıyah ve yekdiğerini muteakıb ve şedıd hareketi arz 
ve harb ve şurış misillû ahvali fevkaladeden munbaıs halat 
müstesna olup zikrolunan ahvali mucbıreden dolayı ameliyat 
bızzarure ne kadar müddet tatil olunursa müddeti ıkmalıye dahi 
o kadar temdıd edilecek ve şu kadar kı esbabı mucbırenın'vu-
kuunu ve nevini derhal hükümeti mahallıyeye ve Nafıa Nezare
tine resmen ve tahriren ihbar ve ısbat eylemeğe sahibi imtiyaz 
mecbur bulunacaktır 

Madde 5 — Nafıa Nezareti esnayı imalatta suverı ıcraıvc-
sını ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel tekrar imalâtı va
kıayı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme muame
lâtını ve ameliyatın husnu halde muhafaza olunup olunmadığını 
mahsus komiserler vasıtasile bihakkın muayene ve teftiş eylı-
vecektır İşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil sahibi im
tiyaz ameliyata mübaşeret için tayın olunan müddetten 
itibaren müddeti ımtıyazıyenın hitamına kadar mah bemah 
tediye olunmak ve hiç bir surette tavik olunmamak üzere senevî 
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Nafıa Nezaretinin emrine ıkı yuz kırk lira ita eylemeğe mec
burdur 

Madde 6 — Gazhane ile müteferriatının inşasına muktazi 
olup Selanik Belediyesi tarafından kabul olunacak arazının as
habını ırzaen mubayaası ve gaz borularının esnayı ferşınde şa
yet yolundan gayrı bir mahallin istimaline lüzum gorunur ise 
ebniye ve mahsulca terettub edecek zarar ve ziyan nisbetinde 
tazminat itasile o mahal sahibinin evvel emirde ırza ve ıskatı 
ve bu bapta vukubulacak her turlu masarif doğrudan doğruya 
sahibi ımtıya/a aittir 

Madde 7 — Gazhane ve müteferriatının inşaatı ıptıdaıyesı 
için gerek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebıye-
den celb ve tedarik olunacak taş ve kereste ve demir ıle^ma-
kına ve edevatı lazıma bir defaya mahsus olmak üzere gumruk 
resminden muaf tutulacağı gibi imalatı tenvırıye ve buna mah
sus ve lazım olan arazı ve mağaza ve ebniye ve şirketin ser
maye ve varidatı uzenne müddeti imtiyaziye zarfında vergi 
tarholunmıyacak ve yalnız işbu mukavelename ile merbut şart
name damga resminden vareste isede ancak muamelatında 
Damga Nizamnamesi ahkamına tabı olacaktır 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından 
ihbar olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen ko
misyonu manfttıle bılmuayene iktiza eylediği halde muvak
katen ahz ve kabul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden 
itibaren bir sene sonra yine bir fen komisyonu marıfetıle 
ameliyatı vakıa tekrar bılmuayene kaidei fenne muvafık ve 
şartname ahkamına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde 
işbu komisyonun tanzim edeceği lapor uzerınt Nafıa Nezareti 
tarafından katiyen kabulü muamelesi icra olunacaktır işbu ko
misyon için vukubulacak masarif şirket tarafından ifa kılınacaktır 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz gazhane ve borular ile muteferrı-
atını müddeti imtiyaziye zarfında masarifi kendine aid olmak uze 
re daima tamir ve husnu halde muhafaza edecektir aksı hal vu
kuunda şartnamenin yirmi uçuncu maddesi mucibince muamele 
olunacaktır 

Madde 10 — Dairei belediyenin tensib ve ırae edeceği 
mahallere sahibi imtiyaz tarafından ıkı yuz fener vazolunacak 
ve bunların ış al ve itfası saatleri şartnamenin on ikinci maddesi 
hükmünce beher sene dairei belediye ile sahibi imtiyaz meya-

TBMM KÜTÜPHANESİ



842 

nında bılıttıhad tan/ım olunacak cetveller ile tayın kılınacak ve 
beher fener için ikişer lira itibarile dairei mezkûre canibinden 
sahibi imtiyaza senevî maktuan dort yuz Osmanlı lirası ita edi
lecek ve kışla ve hastaneler misillû emakınden hükümeti ma-
hallıyenın irae edeceği müteferrik mahallere sahibi imtiyaz tara
fından otuz musluk vazolunarak sureti daımede meccanen ış'al 
olunacak ve bunların ış'al ve itfası müddeti dahi belediye fener
lerinin müddetine tamamıle muvafık olacaktır 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz imalatın umuru zabıtasına 
müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve ileride tanzim olu-
nack olan bilcümle nızamat ve kavanını Devleti alıyeye tevfıkı 
hareket etmeğe mecburdur Sahibi imtiyazın kusurundan naşı 
umuru tenvırıyenın bir kısmı veya mecmuu tatil olunduğu hal
de hükümet masarif ve zarar ve hasarı sahibi imtiyaza aid ol
mak üzere muvakkaten tenvirini temin için şartnamenin yirmi 
uçuncu maddesine tevfikan tedabırı lazıme ittihaz edecektir 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz imalâtın muvakkaten kabul 
olunduğu tarihten itibaren müddeti ımtıyazıyenın hitamına kadar 
tarifeye tevfikan gaz füruht edecektir 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası için 
fermanı alı tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında merbut 
şirket nizamnamesi esasına tevfikan Osmanlı bir anonim şirketi 
teşkiline mezun ve mecburdur 

Madde 14 — İmtiyazın müddeti munkazıye oldukta Devleti 
aliye sahibi imtiyazın gazhane ile teferruatı ve alat ve edevatı 
üzerinde bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve gazhane ile 
müteferriatının hasılatından istifade ve intifa edecektir Her gû
na duyun ve taahhudattan vareste olmak şartile gazhane ile 
müteferriatının devlete teslimi ve edevat ve levazımatın sureti 
mubayaası şartnamenin yirmi altıncı maddesinde munderıç ah
kama tabı olacaktır 

Madde 15 — Gaz hanenin memur ve müstahdemleri devlet 
ve memleketçe bir gûna cinayetle mahkûm olmamış makule-
lerden olmalarına sahibi imtiyaz tarafından itina olunacak ve 
bunlar Hükümeti Senıyenın tayın ve kabul edeceği kıyafette 
bulundurulacak ve hususıle fes gıydırılecektır 

Ve bu memurlar ifayı memuriyette ahalice suhuletle tanıla-
bılmelerı için şehrin ismini ve sıra numarası ile hamilinin ısmı 
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ve kumpanyanın damgasını havı birer adet plakayı hamil bu-
lunacaklaıdır işbu plakaların masrafı kumpanyaya aid ola
caktır 

Madde 16 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asan 
atika Devletçe mevzu nizamnamesine tabı olacak ve fakat sa
hibi imtiyaz bu hususta istida vermek ve ruhsat almak mec
buriyetinden müstağni bulunacaktır 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın altı aylık 
cetvellerini bıla tehir vaktu zamanıle Selanik belediyesine tak
dim edecek ve hasılat defterlerini şartnamenin yirmi dördüncü 
maddesinde gösterildiği surete tevfikan tanzim eylıyecektır 

Madde 18 — Dördüncü maddede muharrer esbabı mucbı-
reden madud bir mamın zuhuru tahakkuk etmeksizin sahibi 
imtiyaz müddeti muayyene zarfında imalata mübaşeret etmediği 
veya başlayıpta itmam ve ikmal eylemedıgı ve umuru tenvırı-
yeyı kısmen veya külliyen tatil eylediği veyahut işbu mukave
lenameden munbaıs taahhudatı saıresını icra edemediği halde 
hukuku ımtıyazıyesınden sakıt olacak ve bu halde şartnamenin 
yirmi dördüncü maddesinde gösterildiği veçhile gazhanenin 
muvakkaten işletilmesi için tedabiri lazıma ittihaz olunacak ve 
ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye konulacaktır 

Madde 19 — Gerek sahibi imtiyaz ve gerek makamına 
kaim olacak anonim şirketi Osmanlı olacağından bittabi işbu 
mukavelename ile merbut şartnamenin icrayı ahkamından veya 
tevil ve tefsirinden dolayı Devleti aliye ile sahibi imtiyaz 
veyahut şirket beyninde veya sahibi imtiyaz ve şirket ile 
efradı ahali meyanesinde tehaddus edebilecek her nevi ıhtılafat 
ve daavı mutlaka ışın aid olduğu mahakımı adlıyeı osmanıyede 
bıdayeten ve iştinafen ve temyızen ruyet ve faslolunacaktır 

Sa ı l ı ı a ı ı ı e 

B İ R İ N C İ F A S I L 

Levayıh ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat 
beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı ken
disine aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan mud-

TBMM KÜTÜPHANESİ



844 

detler zarfında mevcud turuku amme ve devairi resmiye 
ve mekatıb ve hastanelerin temini tenviri ıçm muktazi olan 
kâffei imalât ve inşaatı icra etmeklığı taahhüd eder 

Madde 2 — Mukavelenamenin uçuncu maddesi mucibince 
sahibi imtiyazın Nafıa Mezaretıne yüzde bir mikyasında olarak 
takdim edeceği harita melfufatı atıyeyı muhtevi olacaktır 

Şoylekı gazhaneye mahsus ebnıyenın umumunu irae eden 
harita ve resimler ve komurun tasfiyesine mahsus makına ve ede
vatı sairenin ve gazometroların ve gazhane müştemilâtının dahi 
resimlen ve imalâtı sureti mukemmelede irae etmek üzere bü
yücek bir mikyasta imalâtın her kısmının resimlen dahi bunlara 
ilâve olunacaktır 

Şartnamenin dördüncü maddesinde tayın olunan müddet 
zarfında tenviri lâzımgelen esvak ve mahallâtı mübeyyin ve sa
hibi imtiyaz ile dairei belediye tarafından bilittifak tanzim ve 
dairei belediyeden tasdik olunacak bir kıt 'a harita ile icra edi
lecek imalâtı mübeyyin bir kıt 'a lâyiha ve bir kıt 'a keşıfname 
ve bir kıt 'a dahi mesahai ıptıdaıyesı evrakı mezkûreye kezalik 
ilâve olunacaktır 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz irae olunacak turuku amme üze
rine lâzımgelen boruları vazedecek ve turuku ammede vazoluna-
cak gaz ılbıklerının miktarı turuku mezkûrenin ana borusunun 
beher uç yuz altmış metre tulüne altı ılbık nisbetinde olacak 
ve gazhane ebnıyesı icabı takdirinde tevsi edilebilir surette tesis 
olunacak ve gazhane yirmi dort saatte miktarı azam olarak 
sarf edilecek gazdan yüzde on beş nısbetınden ziyade gaz hasıl 
edebilir kuvvet ve cesamette bulunacaktır 

Madde 4 — Boruların vaz'ı ameliyatı mumkun mertebe mü
rur ve uburu sektedar etmıyecek surette icra edilecek ve bu 
baptaki tedabiri lâzıme dairei belediye ile bilittifak ittihaz kı
lınacaktır Ameliyatın ikmali akabinde sahibi imtiyaz yolları halı 
aslisine irca edecek ve bu surette açılıp tesviye olunan esvakın 
dort aya kadar tamirine mecbur olacaktır 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz icra edeceği ameliyat sebebıle 
cereyanına halel gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan 
suları kendi masarifine olarak mecrayı kadimlerine ırcaa mecbur 
olacak ve boruların vaz'ı ameliyatı tahtezzemınde inşa edilmiş 
olan kemer ve kanallar ve lâğam ve imalâtı sairenin ihlâlden 
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vikayesini müştekim bir surette icra edilecektir. İmalâtı mez-
kûreden bazılarının mevki veya güzergâhının tebdili icap eyle
diği takdirde tadilâtı mezkûre dairei belediyeden ruhsatı lâzıme 
badettahsil masarifi sahibi imtiyaza aid bulunmak üzere icra 
olunacaktır ve yolun tesadüf edeceği nehir ve çaylar ve cetveller 
ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne tatbikan medahil ve ma-
harici sahibi imtiyazın teklifi üzerine Nafıa Nezareti tarafından 
tayın olunacaktır 

Madde 6 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta alâ 
cinsinden edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve 
edevatın gayet metin ve müstahkem olması için bilcümle ka
vaidi fennıyeye takbikı hareket eylıyecektır 

Madde 7 — Dairei belediye veyahut ahaliden bir kimse 
mezuniyeti kanunıyeyı haiz olarak tankı âm üzerinde gaz boru
larının veyahut umuru tenvırıyeye müteallik edevatı sairenin 
yerlerinden kaldırılmasını icab ettirir bir surette icrayı ameliyat 
edecek oldukları halde mezkûr boru ve edevatı sairenin mahal
lerinden ref ve yeniden vaz'ı ameliyatı sahibi imtiyazın amelesi 
marıfetıle ve masarifi dahi ameliyatı mezkûre eğerçı efrad tara
fından vuku bulduğu halde ameliyatı mezkûreyı icra ettirenlere 
aid ve belediye taıafından icra ettirilir ise nısfıyet üzere bele
diye ve sahibi imtiyaza racı olmak üzere icra olunacaktır Ame
liyat umuru tenvırıyenın muvakkaten tatilini icap ettirecek oldu
ğu halde bunun on beş gun evvel sahibi imtiyaza bildirilmesi 
lâzım gelir bu takdirde umuru tenvırıyenın kısmen tatil edildiği 
halde sahibi imtiyaz tarafından tazm.nat taleb olunamıyacaktır 

Madde 8 — Gaz borularının tamın icap eylediği takdirde 
bu yüzden bozulan kaldırımların halı aslisine ircaı masarifi 
sahibi imtiyaza aid olacaktır 

Madde 9 — Efrad uhdesinde bulunan ebniye ve sairenin 
tenviri için boru vazına sahibi imtiyaz mezun olup tenviratı 
umumiyeye mahsus gaz boruları bulunmıyan mahaller ıçm 
beher yuz seksen metre tulünde vazolunacak şubeı hususî bo
ruları ıçm uç ayda ıkı yuz elli metre mıkâb gaz sarf ve ıtlâf 
edilmek şartile hususî mahallere gaz borusu temdidini dairei 
belediye sahibi imtiyazdan taleb edebilecektir 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz gaz boruları bulunan bilcümle 
mevakıde alât vazına mahsus nizamnameye tevfiki hareket 
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edilmek ve lâakal uç aylık abone olmak üzere ıstıyenlere gaz 
sevk ve itasına mecbur bulunacaktır 

Madde 11 — Gaz ılbıklerı ile boruları arasına sureti mu-
kemmelede ışledıldığı badelmuayene tasdik edilmiş bir kontor 
yanı mizan aleti bulunduğu halde dahi gazın tenviri esnasında 
ılbıklere miktarı kıfayede vasıl olabilmesi için borular içinde ıkı 
santimetre tazyik tahtında bulunması lazımgelen gazın sureti mu-
kemmelede tasfiye edilmiş o'ması ve kuvvei tenvırıyesının b e 
ıkı santimetre su tazyiki tahtında olduğu ve haddi vasat olarak 
saatte yuz beş litre gaz sarfettığı halde saatte kırk ıkı gram 
musaffa kolza yağı ile yakılan bir (karsıl) lambasının ziyasına 
müsavi bulunması lazımg-elır kumpanyanın ısbıı ahvalin umuru 
teftışıye^ı için lüzum görülecek kaffeı alatı camı bir magaz^ ı 
bulunacaktır dairei belediye veva müfettişin her munasıb göre
ceği zamandı kumpany inin muduru veyı verine kaim olan 7at 
hazır bulunduğu halde ısbu şartnameye raptolunan A harfli 
talimata ıttıbaan icrayı teftiş edebilecektir 

Madde 12 — Gaz ılbıkleıının ıkad ve itfası saatleri dairei 
belediye ile sahibi imtiyaz tarafından her sent başında bılıttı-
hat tanzın olunacak cetveller ile tavın olunacaktır Gazların 
ıkadına vakti muayyenden yirmi beş dakika evvelce bed olu
narak vakti mezkurdan nihayet yıımı beş dakika sonraya ka
dar yanı ceman elli dakikada sahibi imtiyaz n memurları muı -
fetıle bılıcra hitam bulacaktır Bunların itfası dahi ber minvali 
muharrer vakti muayyenden yirmi beş dakika evvel başlanıla
cak isede fakat otuz dakika içinde hitam bulacaktır 

Madde 13 — Gazların ıkadı için tayın olunan saatten yarım 
saat sonra ve itfaları için tayın olunan saatten yarım saat evvel 
ıkad olunmamış veya söndürülmüş bulunur ise sahibi imtiyaz
dan gaz ılbığı başına her yarım saat taahhuru için yarım frank 
alıkonulacaktır 

Alevi tayın edilen vusattten dun bulunan beher fener için 
gecede yirmi beş santim alıkonulacak isede yaktıktan bir saat 
sonra işbu noksanı ref ve izale eylediğini sahibi imtiyaz ısbat 
eder ise meblağı mezkûrun yalnız nısfı istifa kılınacaktır Esba
bı mücbire vukuunda tevkıfatı mezkûre hakkında olan balada 
mezkûr ahkam keenlemyekün hükmünde tutulacak ve tevkifat 
hakkındaki işbu tedbir gazhanenin ış'emeğ başladığı tarihten 
uç ay sonra mer'ıyulıcra olacaktır 

TBMM KÜTÜPHANESİ



847 

Madde 14 r— Dairei beledıve kendi memurları tarafından 
ita olunacak jurnallar üzerine Gazhane mudurunu badelıstıma 
cezayı nakdi istifasına karar verecektir Mezkûr jurnallar kusu
run tahakkuk ettiğini muteakıb kırk sekiz saat sonra gazhane 
mudırıyetıne tebliğ olunmaz ise keenlemyekun hükmünde 
tutulacaktır. 

Madde 15 — Tenviratı umumiyeye tahsis edilecek gaz 
ılbıklerı saatte vuz altmış litre gaz sarf edecekletdır llbıkler-
den gazın huruç edeceği mahallin vüsati dairei beledive tara
fından tayın edilecek isede bu da gazın ziyade saıfını icab 
ettırmıyecek surette olacaktır Alevlerin irtifa ve vüsati dairei 
belediye ile sahibi imtiyaz meyanelerinde, muttehıden kaıar 
verilecektir Miktarı mephustan ziyade g a / sarf eder ılbıkler 
istimali dairei belediyeden taleb edildiği takdirde bunların fıatı 
tarifeye tevfikan tayın kılınacaktır 

Madde 16 — Aboneler g a / itasına muayyen evkatı adıyede 
ve borulaıın memlu bulunduğu zaman gaz ahzıne hakkı olup 
evkatı mezkûıe haricinde gaz ita kılındığı halde şeraiti sahibi 
imtiyaz ile aboneler arasında ırtı/ayı tarafeyn ile tayın edile
bilecektir 

Madde 17 — Abonalara verilecek gaz ana borularına mer-
butan temdid edilecek şube boruları vasıtasıle ve kontoı hesa-
bıle sevkedılecek ve kol boıulan ve edevatı ile yapılması abo
neye aid olacaktır şube borusu ile gazı dahılen vazedilen alata 
sevkeden hancı musluk abona senedinde muayyen ücretle mas
rafı abone canibinden tesviye edilmek üzere sahibi imtiyaz 
tarafından ihzar ve vaz ve tamın muhafaza edilecek ve yalnız 
kontor masrafı sahibi imtiyaza aid olacaktır Konforun üzerinde 
tazyiki adı ile gaz verilecek ılbıklerın adedini mubevym b rer 
numara vazedilecektir 

Madde 18 — Feneı ile fandlayırlar ve bunların konsulları 
dairei belediye tarafından sahibi imtiyaza ita olunacak ve sahibi 
imtiyaz bunları dairei mezkûrenin istediği renkte ve kendi ma-
sarihle boyatıp numaralar tahrir ettıreıek mahallerine vazeltıre-
cektır Kâffei şube borularıle ıç boruları ve musluk ve borular 
velhasıl gaz aletine lâzım olan her nevi eşyayı muteferrıayı 
kendi masrafile sahibi imtiyaz ita ve tesis edecektir 
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Sahibi imtiyazın işbu maddede tasrih olunanlardan maada 
icra edeceği kâffei ameliyat ve ita edeceği kâffei eşya kendı-
sıle dairei belediye tarafından bilittifak her sene tanzim edile
cek bir kıt 'a pusula mucibince kaydı defter edilecek ve ita olu
nan eşya ile umumuna mahsus mahallerin tenviri cihetlerinden 
itası lâzım gelecek mebaliğin hesabı her ayda sahibi imtiyaz 
tarafından tanzim ve dairei belediye tarafından dahi tasdik edi
lecektir 

Mezkûr hesabatın bedelleri tebliğlerinden itibaren on gun 
zarfında ve sahibi imtiyazın cezayı nakdî borcu bulunduğu tak
dirde bunlar badettenzıl ifa olunacaktır bu yüzden verilmesi 
lâzım gelen mebaliğin tediyesi tehir olunduğu halde sahibi im
tiyaz istifayı hukuk edebileceği gibi hatta esvakın tenvirini ta
til edebilecektir 

Madde 19 — Her sene iptidasında senei mezkûre zarfında 
ve şehrin her cihetinde vazolunacak gaz borularının miktarını 
mübeyyin bir kıt 'a defter dairei belediye tarafından sahibi im
tiyaza teslim olunacak ve hususu mezkûrdan dolayı sahibi 
imtiyaz mukaddema taleb edilmiş olan boru ameliyatını 
tatil edemıyecektır ve sahibi imtiyaz ameliyatı mezkûrenin 
icrasına ameliyat defterinin kendisine tesliminden nihayet 
ıkı ay zarfında mubaderet edecek ve dairei belediye ile 
bilittifak karar verilmiş olan müddet zarfında ikmal edecektir 
Dairei belediye tarafından kaldırılması veya mahallerinin 
tebdili lazım gelen edevat ve fenerlerin masarifi vakıası 
dairei belediye ile sahibi imtiyaz tarafından munasafaten tesviye 
edilmek üzere kaldırılacaktır mahallinden kaldırılan eşya bele
diyeye aid ise dairei belediye mağazasına vazolunacaktır 

Medde 20 — Sahibi imtiyaz istihdam edeceği işçi ve fen 
memurlarının tayın ve intihabında kamilen muhtar olup ancak 
memurini fenniye ve idare memurlarından gayrı memurlar tebaai 
Devleti aliyeden bulunacaktır 

Madde 21 — Elektrik ve sair vesaiti cedide ile şehrin kıs
men veya tamamen gerek umumen tenviri için hariçten taleb 
olunabilecek imtiyaz şeraitini hükümeti seniye sahibi imtiyaza 
teklif ve ifade ve o yolda tenvir hizmetini ihtiyar etmediği tak
dirde ahar talibi ile akdi mukavele etmekte muhtar bulunacak 
ve bu takdirde evvelki sahibi imtiyazın tazminat talebine hakkı 
olmıyacaktır 
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İKİNCİ F A S I L 

imalâtı tenvırıyenın husnu halde muhafazasıle 
işletilmesi beyamndadır 

Madde 22 — Sahibi imtiyazın işbu imtiyaza muteferrı bil
cümle imalâtı muhafaza edeceği gibi boru ve musluk ve mute-
ferrıatı saırelerınde zuhura gelecek gaz kaçıntı mahallerini der
hal tamir ettirecek velhasıl kaza vukuunu icab ettirir bilcümle 
esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir 

Sahibi imtiyaz tarafından işbu taahhudatın ifasında teahhur 
ve müsamaha vukua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve ni
zamı veçhile ihtar olunacak ve tarihi ihtardan sekiz gun mürur 
edipte icabını icra etmediği surette masarifi sahibi imtiyaza 
aid olmak üzere imalatın husnu hale vaz'ı ıçm canibi hükü
metten idaresine vaz ıvet olunarak tamiratı lazıme icra ve bu 
uğurda vukubulacak masarif gazhane hasılatından istifa oluna
cak ve kifayet etmez ise sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir 

Madde 23 — sahibi imtiyaz gazhanenin her nevi hasılatıle 
işletme masarıfatını mübeyyin her altı ayda bir kıt 'a defter 
tanzim ve Selanik Belediyesine takdim edecektir 

UÇUNCU FASIL 

imtiyazın feshıle imalâtın tarafı devletten mubayaası 
hususlarında ve ınkızayı müddeti ımtıyazıyede 

olunacak muamelâta dairdir 

Madde 24 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin on sekizinci 
maddesinde münderıç esbabdan dolayı hukuku ımtıyazıyesınden 
sakıt olduğu halde olvakte kadar icra edilen imalat ve cem 
ve tedarik olunan edevat ve levazımat ve mubayaa olunan 
araziye bedel tayın olanarak müzayedeye konulacak ve 
zuhuı edecek talihlerden kimin üzerinde tekarrur ederse 
anın marıfetıle hukukundan sakıt olan sahibi imtiyazın taahhu-
datı vakıası ifa edilecektir bılmuzayede tekarrur edecek bedel
den müzayede masarifi tenzil kılındıktan sonra ust tarafı hukuku 
sakıt olan sahibi imtiyaza ita kılınacaktır Birinci müzayededen 
bir netice hasıl olmadığı halde evvelce takdir olunan bedelden 

T 1 C 5 F 51 
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munasıb miktar tenzil olunarak altı ay müddet sonra ikinci 
defa bir müzayede daha icra edilecek ve bu dahi neticesiz ka
lır ise müzayedeye mevzu şeyler hukukundan sakıt olan sahibi 
imtiyaza hiç bir bedel tediye olunmaksızın devletin malı ola
caktır 

Madde 35 — İmtiyazın müddeti munkazıye oldukta sahibi 
imtiyaza işbu imtiyaza müteferri kâffei imalâtla ebniye ve edevat 
ve boru ve kunk ve musluk ve valo tabir olunur kapak ve sa-
ıreyı ve haneleri ve tahsildar odalarını ve sabit makineleri hus
nu halde olarak bilâ bedel ve her gûna duyun ve taahhudat-
tan vareste olmak şartile Devlete devir ve teslim edecektir 
Maden komurü ve levazımı saire misillû ham eşyaya gelince 
hükümeti seniye bunları muhamminlerin takdir edecekleri bedel 
mukabilinde mubayaa edecektir Şu kadar kı Devletin muba
yaa edeceği levazımat altı ay için muktazı olan miktarı mü
tecaviz olmıyacaktır müddeti ımtıyazıyenın hitamından beş se
ne evvel imalâtın husnu halde olmadığı ındetteftış Devletçe 
anlaşılır ise sahibi imtiyaza bir müddet tayını ile ıhtan keyfi
yet edilecek ve bu ihtarın semeresi görülmez ise Hükümet 
derhal imalât ve muteferrıatını yedi idaresine alarak sahibi im
tiyaz hesabına olarak tamiratı lâzımeyı icra ile imalâtı husnu 
hale vazetmeğe salâhiyeti olacak ve hasılattan işletme ve tami
rat masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olu
nacak ve noksan zuhur eder ise ikmal ettirilecektir 

D Ö R D Ü N C Ü FASİL 

Ücret tarifesi 

Madde 26 — Sarf ve ıhrak edilecek gaz için sahibi imti
yaz tarafından ahız ve istifa olunacak ucurat berveçhi atı tayın 
kılınmıştır 

Evvela Mukavelenamenin onuncu maddesi hükmünce dairei 
belediyeden irae olunacak mahallerden ve kışla ve hastahane 
misillû maddei mezkûrda muayyen mevakıden maada tenviratı 
umumiye için yanı mevcud ve muahharen ihdas edilecek bil
cümle caddeler ile esvak ve araba ve piyade olarak ımrar edi
len bilcümle hususî esvak ve geçitler ve rıhtım ve tenezzuh-
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gahlar ve saire ile masrafı kısmen veya külliyen hükümet veya 
dairei belediye hesabına olarak donanma geceleri ıçm dahi 
ikad edilecek gaz ılbıklerının beheri için her on saatte kırk ıkı 
buçuk santim efrencı itibarile bir ücret ahiz edilecektir ücreti 
mezkûr berveçhıatı tayın olunacaktır 

Şoylekı , tayın edilen tenvir müddeti ile ılbıklerının adedi
nin hasılı zarbı 

1 000 000 olur ise ılbık başına her on saatte kırk santim 
efrencı itibarile ücret alınacaktır 

1 500 000 olur ise ılbık başına her on saatte otuz beş san
tim efrencı itibarile ücret alınacaktır 

2 000 000 olur ise ılbık başına her on saatte otuz santim 
efrencı itibarile ücret alınacaktır 

3 000 000 olur ise ılbık başına her on saatte yirmi beş san
tim efrencı itibarile ücret alınacaktır 

Gaz kontor ile yanı mizan aleti vasıtasile sevkedıldığı halde 
beher metre mık abı için yirmi beş santim efrencı ücret alına
caktır 

Saniyen masarifi tenvırıyesı devairi hükümet ve belediyeye 
aid olan ebniye ve emlak ve cevamıı şerife ve kilise ve umu
ma mahsus hastanelere ^beher metre mık abı için yirmi sekiz 
santim efrencı ucıet alınacaktır Şurası vardır kı ebniye ve 
emlaki mezkûreden efradı nas ve şirketlere icar veva mec
canen terkedıldığı takdirde ücreti tenvırıye efradı nasa mahsus 
fiat üzerine alınacak ebniye ve emlaki mezkûrenin masarifi ten
vırıyesı efradı nasa aid olacağı takdııde belediye canibinden 
evvelce sahibi imtiyaza ihbar edilecektir 

Salisen efradı nas uhdesinde bulunan ve mırıve aid olmı
yan bilcümle ebniye v t emlakta saıf ve ıhrak edilecek ga
zın beher metre mık abı için kırk sekiz santim efrencı ahiz ve 
istifa edilecektir Fıatı mezkûre efradı nas için elli santim ef-
rencıye iblağ edilecektir Fazla olan mezkûr ıkı santim daueı 
belediye masarifi tcnvınyesıne aid olmak üzere belediye hesabına 
kayid edilecektir Şu kadarkı bu yolda istifa olunacak mebalığı 
tenvırıye beldenin tezyininden başka şeye sarf edılmıyecektır 
Efradı nas için tayın olunan hatlar ileride bervechi atı tadıl 
edilecektir senevi hark ve itlaf olunacak gazın miktarı ıkı 
milyon beş yuz bin metre mık abına baliğ olduğu halde on san-
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tim ve on milyon metre mik'âbına baliğ olduğu takdirde yirmi 
santim tenzil edilecektir. 

Sahibi imtiyaz efradı nas için tayin kılman fiaattan sarfiya
tın ehemmiyet ve cesametine göre tenzilât icra edebilecektir. 
Selanik Dairei Belediyesinin şimdilik taahhüdü iki yüz fenerin 
masarifi tenviriyesine münhasır olacak ve efradı ahali dahi sa
hibi imtiyazdan gaz mubayaasında muhtar bulunacaktır. 

BEŞİNCİ FASIL 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 27 — Selanik Dairei Belediyesi hasılatı vakıaya 
berveçhi atı iştirak eyliyecektir. Hasılatı vakıadan ihtiyat ak
çası olarak yüzde beş ve müdirana verilmek üzere yüzde altı 
ve faiz olarak yüzde beş ve temettü akçesi olarak yüzde beş 
ifraz edildikten sonra kalan fazlai hasılat sahibi imtiyaz ile 
Selanik Dairei Belediyesi meyanında münasafaten taksim 
edilecektir. 

Madde 28 — Sahibi imtiyaz tedavüle çıkarılacak hisse se
nedatının sülüsünü imtiyaz fermanı âlisinin istihsalini Selanik 
dairei belediyesine tebliğ eylediği tarihten itibaren bir maha 
kadar Selanik şehrinde ahzeylemek arzusunda bulunacak 
zevata füruht etmek üzere hıfz eylemeği taahhüd eder. 

İmde tarihi 16 şevval 1304, 25 haziran 1301 

JVs: 21<» — Hükmü tfiyani itası için ınüddeaaleyhm 
3 defa davet edilmesi hakkında usulü muha

kemei hukukiyi' kanunu muvakkatinin 
1 4 4 üncü maddesinde mevzu usulün 

lAffVİ hakkında İradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelânın mazhatai müzeyyelesi 

15 şevval 1304, 24 haziran 1303 

Şûrayı Devlet Tanzimat dairesinin meyanei bendegâne-
mizde kıraat edilen işbu mazbatası mealinden müsteban ol-
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duğu veçhile gıyaben rüyet edilen deavı için muahharen neş
rolunan usulü muhakematı hukukiye kanunu ıktızasmca müd-
deaalevnın üç dafa daveti deavıi tıcariyenın teahhurü rüyetini 
müstelzım olmasından dolayı badeezin muamelei sabıka veç
hile hükmü gıyabiler hakkında Usulü Muhakematı Ticariye 
kanunu hükmünce bir davetle iktifa kılınması ve bu usulün 
mehakimı adıyeı hukukıyeye de tamimi tezekkür olunmuş ve bu 
suret mehakımce ittıradı muameleyi ve sürat ve suhuleti mucıb 
olacağından olveçhile ifayı muktazası zımnında Adliye Ne
zaretine mezuniyet verilmesi Meclisi âcizanemızce de tezekkür 
ve tensib edilmiş isede olbapta ve katıbeı ahvalde emrufer-
man hazreıi velıyyulemır efendımızındır. 

[iradei Senıue tarihi 16 Şevval 1104, 25 Haziran 1303/ 

JMs: 2 1 7 — I!> eema/i> c lâh ı r 129*» ta r ih l i Me l in i t im i 
N i / nn ı i >c T e ş k i l a t ı K a m ı m ı muvakkat in in 

4 uncu fas l ı muaddeli 

( Mahkemei Temyiz ) 

Madde 1 — Mahkemei Temyiz hukuk ve ceza ve istida dai
relerine munkasımdır bunda bir reisi evvel ile ıkı reisi sanı 
bulunur Reisi evvel bulunduğu dairede vt mahkemenin heyeti 
umumıyesınde riyaset eder ve reisi sanıler dahi bulundukları 
dairelerde riyaset ederler. 

Madde 2 — Hukuk ve ceza daireleri reisten maada altışar 
aza ve istida dairesi kezalik reisten maada dort azadan mü
rekkeptir. 

Madde 3 — Hukuk ve ceza dairelerinde birer baş mümey
yiz ile lüzumu kadar mümeyyiz ve kâtıb bulunur ve istida 
dairesinde umuru tahririyeye memur yalnız ketebe istihdam 
olunur ve bunlardan bırı başkâtib olur. 

Madde 4 — Hukuk ve ceza dairelerinin vezaifi kanunu 
mahsusla muayyendir 

Madde 5 — İstida dairesinin vezaifi hukuk ve ceza dava
larına müteallik arzuhallerin muvafıkı kanun bulunanlarını kabul 
ve aid olduğu daireye irsal ve müddeti temyizin müruru veya 
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şeraiti temyizin noksanı cıhetıle şayanı kabul olmıyanları red 
ve nakli dava istidalarına hükmetmekten ibaretti! 

Madde 6 — Taşralardan vurud eden temyiz arzuhalleri 
şeraiti kanunıyeye muvafık olupta muayyen olan harç ve ücret
lerin bedeli vurud etmemiş olur ise bunun istida dairesi tara
fından tensıb olunacak müddet zarfında irsali hususu lazım 
gelenlere ış ar olunur ve bu müddet zarfında bedeli mezkur 
vurud ederse temyiz arzuhali aid olduğu daireye havale ve 
aksı takdirde iptal edilir 

Madde 7 — Temyiz arzuhali kabul olunduğu halde temyiz 
olunan ilamın tehiri icrası lazım geldikte istida dairesi tarafın
dan olbabtd bir kıta ilmühaber verilir 

Madde 8 — istida dairesinin hukum ve kararları evrak 
üzerine ita olunduğundan tarafeyn davet ve ıstıma olunmaz 
ve bu hukum ve kararlardan dolayı dairei mezkûrede itiraz ve 
tashihi karar caiz olmadığı gibi Mahkemei Temyizin sair daire
lerine müracaatla dahi şikayet olunamaz ancak bir madde hak
kında tesavıı ara vukuunda Mahkemei Temyizin heyeti umumi
yesince karar verilir 

Madde 9 — Bi r arzuhal istida dairesince bılkabul aid oldu
ğu daireye havale olunduğu halde eğer ol arzuhalin esbabı 
kanunıyeden dolayı reddi lazımgelır ise aid olduğu daireden 
reddine hukmolunabılır 

Madde 10 — İstida dairesinin kararlarından dolayı tarife 
mucibince harç istifa olunur 

İrade tarihi 2i j,exval / 04 2 ttmmıız 1 İOy 

N 2 1 8 - 15) oema/ ı \e lah ı r 12İMÎ t a r i h l i ic ra 
h . ım ı ım m ı ı \ ; ı k K a l ı n ı n <>7 nci maddesine 

n u ı / e \ > e l f ı k a ı a i ı k a i m i m e 

Hakkı ruchanı haiz olan dayınlerın yekdiğerine nısbeten 
zirde muharrer derecata gore hakkı tekaddumlen olur 

Hakkı ruchan kanunen bir derecede olan dayınler beynin 
de hakkı tekaddum olmayıp alaeakları nısbetınde istifayı matlûb 
ederler 
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Hakkı ruchan' umumî veya hususidir yanı medvunun umum 
akar ve emvalini veya bunların bir kısmını şamildir 

Umumî olan hakkı ruchan evvela hazinei Devletten doğru
dan doğruya yahut bilvasıta tahsil olunan vergi ve uşur ile 
tekâlifi Devletten olan rüsumu mütenevvia Saniyen mahûmu 
bıh olan zevcat ve evladı sigar nafakası olup bunlar tadat 
olunan derecat itibarile yekdiğerine ve sair alacaklara takdımen 
mec'yunun kâffei c kar ve emval ve nukudundan istifa olunur 

Hususî olan hakkı ruchan, evvela : gumruk resmi ve akar 
vergisi gibi tekâlifi Devletten muayyen bir eşya veya akardan 
ahzı lâzımgelen bedeli resim ve verginin ol eşya ve akar c s-
manından Saniyen • senedi resmî ile icar olunmuş olan akarın 
bedeli icarı ol akar derununda mevzu eşya esmanından Salisen 
senedi resmî ile icar olunmuş olan çiftlik ve tarla ve bahçe 
gibi mahsulü olan arazının bedeli icarı mahsulât esmanından 
Rabıan Hancı ve lokantacıların müşterilerine verdikleri mekû-
lât ve meşrubat ile han veya lokanta ücretinin han ve lokanta 
derununda mevzu medyunun eşyası esmanından ahiz ve istifa 
olunmasına hak ve salâhiyet verir 

Rehinden ve suverı saireden neşet eden hakkı ruchan ile 
terekeye taallûk eden duyunun sureti tesviyesi ahkâmı fıkhıye 
ile mecelle ve kavanın ve nizamatı muhsusası ahkâmına tâbidir 

irade tarihi 28 şevval 1304 7 temmuz 1103 

Ne: 2 l i r — ( i n idin ı s l ah ına dair Ma l ımın ! paşa i le 
Al ımed Ka t ı l ) paşanın m e m ı ı r ı \ e l l e r i m ' 

dair emr i al i 

Gırıd vilâyeti valisi olup birinci rütbe mecıdî ve uçuncu 
rütbe osmanî nişanı hukum zışanlarını haiz ve hamil olan vezirim 
Kostakı paşa ıclalehuya 

Gırıd Ceziresi ahalisinin bazı metalıb ve musted'ıyatta 
bulundukları tarafından derban şevketkararı mulûkâneme 
arz ve beyan olunup memaliki mahrusaı şahanemin tetkik 
ve tesvıyeı ıhtıyacatıle ulıdeı hümayunu şehrıyaraneme vedıaı 
ilahiye olan sunufu teb aı tacıdaranemın ıstıkmalı esbabı 
refah ve saadeti şanu mekremet nişanı mulûkânemden oldu-
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ğundan metalıb ve musted'ıyatı maruza 'htıyacatı mahalliye 
ile tevfık ve telif olunarak lâzımeı maslahatın bıttayın ış 'ar ve 
inhası zımnında şeref müteallik olan iradei madeletı ıfadeı şa
hanem mucibince geçende Cezireye memuren izam kılınan 
eazımı vuzerayı saltanatı senıyemden Şûrayı Devlet Tanzimat 
dairesi reisi ve birinci rütbe mecıdî ve ikinci rütbe osmanî ni
şanı zışanlarının haiz ve hamili düsturu mukerrem Mahmud 
Celalettın paşa ıclâlehu ile mutehayyızanı ferıkanı kıramımdan 
ve teftişi askerî komisyonu azasından olup kezalik birinci rüt
be mecıdî ve ikinci rütbe osmanî nişanı zışanlarını haiz ve ha
mil olan Anmed Ratıb paşa damenı maalıye tarafından müş
tereken vuku bulan ış'arat encümeni mahsusu vükelayı fıha-
mımda tetkik ve mutalea olunarak evvelen Cezıreı mezkûreye 
dair mukaddema ısdar olunan tadilat fermanı alışanının on uçuncu 
maddesi mucibince hazinei Devletimize aid olan Gırıd gümrükleri 
varidatının nısfı bazı senelerde ıhtıyacatı mutehakkıkaya muka
bil verildiği gibi mucerred cezirede ulûm ve maarifin intişarı 
ve umuru nafıanın ıstıkmalı ile ahalinin bıla ıstısnaen tezayudu 
saadeti halleri hakkında olan musaadatı seniyei şehrıyaranem 
muktezasından olmak üzere bundan böyle beher sene ıaneten 
vilayet sandığına tahsis ve işbu gümrükler için Gırıd Vilâyeti 
makamına hakkı teftiş itası saniyen Vilâyetin bütçesi feyizli ve 
feyızsız seneler itibarile tanzim ve beher sene ıaneten verilecek 
nısıf gumruk hasılatı varidatı cezire hesabına zamolunarak 
feyizli sene bütçesinde görünecek fazladan feyızsız sene masa
rifatı umumiyesi açığı kapattırıldıktan sonra kalan mebaliğin 
tadilat fermanı alışanım mucibince nısfı kemakân Hazinei Dev
letimize ve nısfı diğeri Vilayete aid olması salisen Gırıd Vila
yeti Meclisi Umumisinin nızamen Babıalımıze arzolunacak le-
vayıh ve mukarreratı takdimlerinden on beş gun sonra niha
yet mürur edecek uç mah zarfında ya red ve yahut tasdik kı
lınması Rabıan Babıalıce esasen red olunmayıpta şayanı kabul 
ve tasdik görünen nizam lâyihalarının bazı mevaddı hukuku 
saltanatı senıyemıze dokunmasından veyahut kavanını esasıver 
Devleti âliyemız><ahk>âmına mugayir olmasından naşı muhtacı 
tadıl bulunduğu halde o maddelerin sureti tashihi meclisin içti
mai hininde dermeyan olunmak üzere üçüncü bentte muharrer 
müddet zarfında vahi vilâyete tebliğ edilmesi ve Meclisi Umu-
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mı dahi Babıatımızın ış aratı vakıası bılmutalea ana gore yahut 
hukuku saltanatı senıyennze dokunmıyacak vt kavanını esasıyeı 
Devletimize muvafık olacak diğer surete tevfikan tashıhatı ld-
zımeyı icra ederek olbapdd verilecek kaıaı akı ar usulü veç
hile Babidlımızın tasdikine arz olunması suretleri tezekkür ve 
tensib olunmuş ve tarafı eşrefi mulûkaıu mdtn ledelıstızan mu
cibince iradei seniyei tacıdaranem şerefsunuh ve sudur olmuş 
olmağın divanı hümayunumdan balası hattı hümayunu şaha
nemle muvaşşah işbu emri celılulkadrım ısdar ve tısyar olundu 
Senkı Vahi muşarıleyh sın keyfiyeti ve cezire hakkında sa
bıkan ve lahikan şayan buyrulan musaadatı celıleı mulkdara-
nemın mutazammın olduğu nıyatı şefkati ayatı padışahanemı 
cümleye ilan ve ışaat ve balada beyan olunan mevaddı erba-
aya tevfikan ifayı muamelatı lazımeye saıfı ruyet eyhyesın 

İrade tarihi i zilkade 1104 

N° 2 2 0 — M< r i M ' t ı ahkamına h ı i ı s t ı / ı ı ı ır.ıd» ı SIMII\OI 
(.» nabı Padişahı şeref müteal l ik h ı m t ı l ı n Il< s i m 

Daimin kanununun tad ı l ı n k a b ı m ı l ı n ı ı I M / I 
lll.l(l(İ4'İ4 ı ı 

Madde 10 — Hisseli olarak ba fermanı alı teşkil olunmuş 
ve olunacak her nevi şirketlerin gerek muvakkat vc gerek kat ı 
hisse senedatı ile tahvilatının istifa olunn uş resülmali uzerınt 
bir defalık olarak yüzde bir hesabile resmi dam^a aln arak 
damga ettirilecektir Dersaadet borsasınd i tedavül edecek ec
nebi şirket ve istikraz tahvilatının kezalik istifa olunmuş resul 
malı üzerine yüzde bir hesabile resmi damga alınarak damga 
ettirilecektir Ancak ba fermanı a l ı d a m g ı iesmınden muaf tu
tulmuş ve tutulacak olan şirketler müddeti devamları zarfında 
kemakan damga resminden muaftırlar 

Madde 24 — İdare tarafından tavın olunacak cezayı 
nakdinin itasına muhalefet olunduğu halde idare mehakime 
müraaat edecek ve berveçhi bala resim v„ cezayı nakdî ver
mesi lâzımgelen kımst anı tediyeden imtina eder ise hamil ol
duğu senedi terketse bile resim ve cezayı nakdî mahkeme 
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marifetile tahsil olunacaktır Muddeaaleyh tebaai ecnebıyeden 
olduğu halde aleyhine ikame olunacak dava mensub olduğu 
devlet tebaasının hukuka müteallik davalarının ruyet olunduğu 
mahkemede gorulur 

Madde 3 i — Resmi damga muamelatı idarei mahsusasına 
muhavvel olup işbu kanunun hükmüne mugayir vukubulan 
ahvalin kavanın ve nızamatı cariye dairesinde tahkıkıle mehakimi 
nizamiye huzurunda mudafasına müddeiumumiler memurdur 
İşbu Damga Kanununun icrayı ahkâmı için devairi belediye ve 
polis tarafından idareye muavenet olunacaktır Şu kadarkı 
bu kanun ahkâmına mugayir ahvalden dolayı mesakıne duhul 
caiz olmadığı gibi damgasız evrakı hamildir zannıle kimsenin 
uzerı taharri ve bulunacak evrak zaptolunamaz 

Madde 36 — Nızamen lazımgelen resmi ifa olunmamış 
olan tvrak ve senedat idarei mahsusasına ibraz olunarak 
damgalattırılmak üzere ashabına işbu kanunun tarihi ilânından 
itibaren uç mah mehil ita olunmuştur ve bu misillû evrak ve 
senedat idarei merkumeye gotur-ıldukte üzerlerine yalnız adı 
resmine muadil pul yapıştırılarak tarihi ibrazı vazolunacak ve 
idare muhrıle temhir kılınacaktır Ancak evvelce muhakame 
olunupta cezayı nakdî hukmolunan «îvrak ve senedat bu karar
dan müstesnadır 

Zeuıl 

İşbu maddede muayyen mehil tebaai ecnebiye hakkında 
onuncu ve yirmi dördüncü ve otuz uçuncu maddelerin tarihi 
tadilinden itibaren carı olacaktır 

irade tarihi 7 zilkade 1304 16 temmuz 1 103 

2 2 1 — Y o l l a r ı n tamir \e husnu halde 
nıuhafa/ası hakkında l a r ı f ı ı a ı n r 

Evvelen — tnşa olunan tarikler üzerinde mürur ve uburun 
temini için yolların kâffesı ameleı mükellefe vasıtasile tamir 
olunarak daima husnu halde muhafaza olunacak ve fakat ta-
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mıratta istihdam olunacak amdeı mükellefe tarik ınşaatıle mü
kellef tutulmıyacak ve tamiratı muktazıyenın kaffesı ziraat ve 
hıraset ve hasad vakitlerinin gayrı zamanlarda icra ettirilip 
zikrolunan ış mevsimlerinde ahali kendi ef al ve ahvallerine 
bırakılacakta 

Saniyen — Tariklerin ve menfez ve kopru misillû sınaî 
şeylerin sureti tamırıyesı hakkında muhendısltr tarafından 
ıcabatı fennıveyı havı hükümeti mahallıyeve mufassal ve meş
ruti raporlar ita olunduktan sonra lâzımgelen tamirattan ci
varda bulunan kuraya isabet edecek hisselerin tefrik ve tah
didine iptidar olunacak ve emri tamiratta istihdam olunacak 
amekı mukellefenın müddeti hizmetleri dort gunu tecavüz 
etmıyecek ve halkça bir gûna ız'ac ve suubetı mustelzım olma
mak için emri tamiratın tariklere tulu itibarile yakın olan ve 
nihayet altı saat mesafede bulunan köyler ahalisine hasr ve 
tefviz olunacaktır 

Salisen — Tariklerin tamir olunacak mahallerinden her 
karyeye isabet edecek kısımların mebde ve muntehasında 
alamet olmak üzere yol kenarına birer direk vazedilerek yola 
nazır olmak üzere uçlarına birer levha vaz ve talik olunup üze
rine kalın yazı ile o kısmın tulu ve tamırıle mükellef karyenin 
namı ve ameleı mukellefesının adedi terkim ve işaret edilecektir 

Rabıan — Her karye hissesine isabet eden kısmın tamirine 
muktazi ve kafi kırılmış taşlan her senenin eylûlu iptidasından 
evvel bıttedarık muntazam bir surette yolun ıkı tarafına vaz 
ve cem edilecek ve işbu taşların miktarı d^hı o kısmın duçar 
olabileceği ınkılabat nisbetinde olarak evvelemirde mühendisler 
tarafından tayın edilecektir 

Hamısen — Vilayet mühendisleri mevkılerınce munasıb 
bulacakları mevsimlerde her sene devre çıkarak yollarca muh 
tacı lamır olanları vt tamiratın nevi ve mahallıle miktarını ve 
iktiza edecek amelenin adedini havı birer cetvel tanzim ve 
hükümeti mahallıyeye takdim edeceklerdir 

Sadısen — Cetveli mezkûr icra kılınacak olan taksimata 
esas ittihaz olunacak ve taksimatı vakıa her yerde vesaiti müm
küne ile ilân ve ışaa edilecektir Mühendisler tarafından tan
zim ve ita olunacağı bendi sanıde muharrer raporlarda dan 
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müşkülat olacak şeylerin dercinden mucanebetle bilakis teshılatr 
lazıme ıraesıne itina ve dikkat kılınacaktır 

Sabıan - Tamirata nezaret edecek memurini fenniye tamirata 
dan verecekleri raport munderecatından ve karyeler dahi ameleı 
mukellefesıne aid olan tamiratın sui icrasından mesuldürler 
Memurini fenniye senede ıkı defa yanı evvel bahar ve mevsimi 
sayfde kendilerine aid olan tank kısımlarını bilmuayene tamira
tın husnu halde icra olunup olunmadığını tayın ve beyan ede
cekten gibi başmühendisler dahi mübaşeret ve ikmal esnaların
da tamiratı bizzat muavene ve teftiş eylemeğe mecburdur 

Samınen Memurini fennıyenın kura hisselerini tayın ve 
ırae ttmeğe yetışebılmelen çın tarıkleun tamıratıle mükellef 
olan amele toptan celbedılmeyıp takım takım sevk olunacak 
vanı bir kısmı tank üzerinde istihdam olunacak ameleı mukel-
left mesela altı bin kişiden ibaret ise ikişer binden uç kısma 
bıttefrık her kısım yekdığerınden beşer gun fasıla ile mevkii 
tamiratı c lbedılecektır 

Tasıan - Yo l l ınn bazı mahallen çöker veyahut [harab olur 
ve ameleı mükellefe bu mısıllu harab olan yerlerin tamirine 
kifayet edemez ise inşaatla mükellef olan sair kura amelesinden 
lüzumu kadarı derhal celbolunarak dığerlerıle beraber çalıştrılır 
fakat inşaat ile mükellef olan ve hasbelıcab t ımıratta kullanıla
cak olan ameleı mükellefe işbu tamiratta her k ıç gun çalışmış 
ise o günler inşaat mükellefiyetinden mahsub ve tenzil oluna
caktır 

Aşıren - Feve/ ın ı mıyah sebebıle harab olan köprülerin tamiratı 
için iktiza eden dülger ve taşçı ustaları ameleı mükellefe meya-
nında bulunamadığı halde hariçten bıhelb yevmiyeleri ve ameleı 
mükellefe vasıtasıle tedariki kabil olmıyan levazımatın esmanı 
tahsisatı nafndan tesvıve olunur Fakat o makule levazımat 
ameleı mükellefe marifetile meccanen naklettirilir 

Hatime İşbu tarıfname ahkamınca hal ve mevkilerin ıca-
batınca icrasın ı teşebbüs olunacak olan tamirattan dolayı efradı 
ahali bir veçhile duçarı ızacat ve giriftarı müşkülat ettırılmeyıp 
ezher cihet mazharı adlu teshılat olmalarına begayet itina ve 
dikkat ve aksı hal vukuundan ihtiraz vemucan^bet olunacaktır 

İrade tarihi 12 zilkade 1304 21 temmuz 1303 
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No 2 2 2 — Derseadet Ticareti Bahriye Mahkemesi
nin mesalitıi iflâsiyeyi dahi rüyete salâhiyetine 

dair İradei Seniye 

Tezkerei maruza 

14 zilkade 1304, 23 temmuz 1303 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden kaleme alınıp leffen 
arz ve takdim kılman mazbata mealinden müsteban olduğu 
veçhile mesalihi iflâsiyenin rüyet ve tetkiki şimdiye kadar ikinci 
mahkemei ticarete havale olunmakta isede mahkemei mezburenın 
kesreti meşagili sebebile bu gibi mesalihin rüyeti duçarı teah-
hurat olduğundan bahsile mesalihi iflâsiyenin işleri hafif ve mah
kemei ticaret aksamından madud olan daavii Bahriye mahke
mesince dahi niyetine mezuniyet itası Adliye Nezareti Celile-
sinin iş'arı üzerine tezekkür kılınmış olmakla olbabda her ne 
veçhile iradei seniyei cenabı mülûkâne şerefmüteallik buyrulur 
ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri 
terkim olundu efendim. 

Iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile melfuf mazbata manzuru âli olmuş ve berveçhi isti
zan icrayı icabı hususuna iradei seniyei Hazreti Padişahi şeref
müteallik buyrularak mezkûr mazbata iade kılınmış olmakla 
olbabda emir ve ferman Hazreti veliyülemrindir. 

irade tarihi. 15 zilkade 1304, 24 temmuz 1303 

N«: 2 2 3 — Mer'iyeti ahkamına hilisti/an iradei 
seniyei cenahı padişahi şerefmüteallik 

huyundan mürur nizamnamesi 

BİRİNCİ FASİL 

Ahkâmı umumiye 

Madde 1 — Memaliki Osmaniyede seyir ve seyahat edenler 
gerek tebaai Devletialiyeden olsun ve gerek tebaai ecnebiye-
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den bulunsun işbu nizamname ahkâmına tevfikan kemafıssabık 
mürur tezkeresi almağa mecburdur 

Madde 2 — B i r vilâyetin havı olduğu kaza ve nahiye ve 
karyeler dahilinde seyir ve seyahat edenler mürur tezkeresi ah-
zından müstesna olduğu gibi başka başka vilâyetler dahilinde 
oldukları halde vekdığerıle hemhudut bulunan kazalar kura ve ka
sabaları ahalisi dahi ancak bu kazalar dahilinde bilâ tezkere 
seyir ve seyahat edebilirler 

Madde 3 — Aılesıle bir tarafa azimet edecek olanlara kendısıle 
haremi ve yirmi yaşını tecavüz etmemiş olan evlâd ve akarıbı ve 
zukûr ve ınas hizmetçisi ve beslemesi için bir tezkere ve 
tevabıatı saıresıle yirmi yaşın tecavüz etmiş olan evlâd ve 
akarıbı için başka başka tezkere verilir 

Madde 4 — Mürur tezkeresi evvelen hamilinin tebaıyet ve 
memleketini ve mahalli ikamet ve sanatını ve sın ve şeklini ve 
pederinin ısım ve şohretıle meskatı resini ve gideceği mahalli 
sanıven maiyetinde zevcesi ve yirmi vaşını tecavüz etmemiş 
evlad ve akarıbı ve zukûr ve ınas hizmetçisi varsa anların 
yalnız esnar ve esamisini ve sıfatı ıefakatlerını mübeyyin 
koçanlı ve matbu ve muhru resmî ile mahtum olur 

Madde 5 — Mürur tezkeresinin hukmu tarihinden itibaren 
bir senedir bu müddet zarfında hamili tezkere nereye giderse 
gitsin başka tezkere ahzıne mecbur olmayıp yalnız azimet ve 
avdet ettiği mahallerde ilmühaber ibrazına mecbur olmıyarak 
mürur idaresine ol tezkereyi muayene ve kayid ettirmeğe 
mecburdur 

Madde 6 — Mürur tezkeresi harcı beş kuruştur Hamili 
vedınde bulunup azimet ve avdette kayid olunacak tezkereler
den dahi matbu muayene pulları yapıştırılarak ık ış t r kuruş 
kaydiye alınır umumen medarıste ve tekaya ve zevayada ve 
mahalı saırede iskân eden talebe ve dervışan ık sakın olduk
ları mahallerden getirecekleri ilmühaberler ile fakru halleri 
sabit olanlara meccanen tezkere itası mucaz olduğu gibi bu 
misillû tezkerelerin kaydı dahi meccanen icra olunur meccanen 
ita olunan tezkerelere pasaportlarda carı olduğu gibi (meccanen 
verilmiştir) ibaresini havı bir damga darb olunacaktır Emanet
çiler gibi daimi surette bir tarafa gidip gelenlerin tezkereleri 
her azimet ve avdetlerinde kaydoluumayıp altı ayda bir kere 
kaydolunur 
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Madde 7 . — Mürur tezkereleri Dersaadet ve bılâdı selâse-
nın mevakıı munasebesınde bulunan nüfus idaresi mürur şube
lerinden ve vılâyatta nüfus nazır ve memurları tarafından ita 
olunur 

Madde 8 — Mürur tezkerelerde muayene pulları nüfus ida
rei umumiyesi marıfetıle tab ettirilerek her ay nihayetinde 
sarfiyatı vakıayı mübeyyin bir cetvel tanzim olunmak üzere 
Dersaadette mürur kalemine ve vılâyatta nüfus nazır ve memur
larına nakid makamında teslim olunacak ve bunlar sarfolun-
dukça esmanı mal sandığına teslim olunarak makbuz ilmüha
beri cetvel ile beraber nüfus idaresine gönderilecektir 

İKİNCİ FASIL 

Mürur tezkeresinin sureti istihsali 

Madde 9 — Mürur tezkeresi almak için tezkerei osmanî 
ile berveçhi atı bir ilmühaber ibrazı şarttır Memurini Devlet 
bu ilmühaberi mensub olduklaıı dairenin reisi veya nazır veva 
müdüründen ve mahallâtta sakın ahalıı muslıme imam ve muh
tarlardan ve medrese nişin olan telebeı ulûm müderrislerinden 
ve tebaai gayrı muslıme patrikhane ve hahamhane veya kilise 
cemiyetlerinden ve taşrada metrepoht ve desputhanelerden ve 
manastnda bulunan keşişler manastırın gfomnosundan veya 
koy kocabaşılaıından ve handa sakın olanlar dahi hancılar 
kethüdasının tasdıkıle odabaşılarından ve tebaai ecnebıyeden 
olanlar mensub olduklaıı devletin kançılaryasından ve kançılar
ya bulunmıyan mahallerde hükümeti mahallıyeden alacaklardır 

Madde 10 — Maddei sabıkada muharrer ilmühaberler ha
milinin memuriyet veya sanatını ve sın veya şeklini ve gideceği 
mahalli vt maiyetinde bir tezkereye kayid olunacak kimsesi 
var ise anın ısım ve şöhret ve sınnı ve sıfatı refakatini muta-
7 a m m ı n olacaktır 

Madde 11 — Ümera ve zabıtanı askeriyenin mürur tezke
releri mensub olduklaıı devaın askeriyeden verilir ancak bun
ların maiyetinde askerin gayrı kimse var ise bunun ıçm usu
lüne tevfikan ilmühaber ıbrazıle mürur tezkeresi istihsali lazım
dır 
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Madde 12 — tlmuhabeı ibraz edemıven veyahut gösterdiği 
ilmühaberler mevaddı sabıka ahkâmına muvafık olmıyan kesana 
ve zabıta nezareti tahtında bulunanlara ve heyeti adliye taıa-
fından azimeti mtnolunanlara mürur tezkeresi ita olunmaz 

Madde 13 — Mahallat imam ve muhtarlanle cemaatı gayrı 
muslıme hademeı ruhaniyi sı ve han odabaşıları ve esnat ket
hüdaları mürur muamelâtı için verecekleri ilmühaberlerden 
yalnız uç kuruş alacaktır 

Madde 14 — Müddeti munkazıye olan tezkerelerin istimali 
caiz değildir 

Madde 15 — Karyelerde müteehhil ve verlılık hukukunu 
haiz olan ahaliden müracaat edenlere karyelerinin merbut 
olduğu nahiye muduru tarafından dahi mürur tezkeresi ita 
olunabılıı işbu tezkere let kaza nüfus memurları tarafından açık 
olarak tahtım ve hükümet marifetile nevahı mudurleııne irsal 
ve teslim olunacak ve müdürler tarafından dahi ilmühaber 
ıbrazılt tezkeıe ıstıyenlere harcı alınarak ita kılınacaktır 
Nevahı müdürleri her ay nihayetinde kaza nüfus memuluna 
sarfiyatı vakıasının hesabını itaya mecburdur 

Madde 16 — Tebaai Devletıalıyeden olsun ve gerek ecnebi 
bulunsun memaliki osmaniye dahilinde seyir ve seyahat edenler 
polis tarafından taleb olundukça mürur tezkeı elerini ibraz et
meğe mecburdurlar, 

Madde 17 — Her vilayet dahilinde berren gelip gidenlerin 
tezkerelerini muayene için mevaku lâzıme tayın olunur Rumeli 
ve Anadolu Demıryollarıle Dersaadete gelip gıdenleıın yokla-
malaıı dahi Zaptiye Nezareti tarafından tayın olunacak mahal
lerde icra kılınır şu kadarkı Rumeli cihetinden Çatalca ve Ana 
dolu cihetinden İzmit Kasabaları ile Dersaadet beyninde seyir 
ve seyahat edenler tezkere ahzınden müstesnadırlar 

U Ç U N C U FASIL 

A 'ucazat 

Madde 18 — Mürur tezkeresini hamil olmadığı veya tez
keresi olupta vize ettirmemiş bulunduğu halde dahili memaliki 
şahanede seyir ve seyahat edenlerden bir beşlikten beş beşliğe 
kadar cezayı nakdî alındıktan sonra muteber kefil gösterenlere 
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muceddeden tezkere ita veya tezkeresinin kayid muamelesi ifa 
olunur Oraca ikametgâh göstermeğe kadir olamamakla beraber 
kefil ıraesınden dahi izharı aciz ile mevrıdınde kefil gösterebi
leceğini beyan edenlere mevndmce kefalete raptolunmak üze
re muvakkat bir tezkere verilerek keyfiyeti mevrıdı polis ida
resine bildirilir 

Madde 19 — Esnayı rahta tezkeresini zayi ettiğini beyan 
edenlerden memurini marufeden olupta memuriyetini evrakı 
resmiye ile hükümeti mahalliye nezdinde ısbat edenlere mahre
cinden muceddeden mürur tezkeresi verilir 

Madde 20 — Mürur tezkeresi için verecekleri ilmühaberlere 
mahsus ve muayyen olan harçtan ziyade akçe taleb eden 
imamlar ile gayrı muslım cemaatları hademesinden birer yüz
lük osmanlı altını cezayı nakdî alınır ve bunlardan hilafı haki
kat ilmühaber verenler hakkında dahi Ceza Kanunu ahkâmına 
tevfikan mucazat edilir 

Madde 21 — Elindeki tezkereyi tağyir ve tahrif ile sahte
karlık eylediği tebeyyün eden şahıs Ceza Kanununun yuz elli 
yedmcı maddesine tevfikan sahtekârlık cezasile mucazat olunur 

Madde 22 — Mürur tezkerelerine sahte ısım yazdıran veya
hut bu makule hile ile yol tezkeresi istihsal için kefalet eylıyen 
şahıs Ceza Kanununun yuz elli altıncı maddesi hükmünce hap-
solunur 

Madde 23 — İşbu nizamname ahkamına mugayir hareket 
edenlerden gerek hükmen ve gerek ıdareten istihsal olunacak 
cezayı nakdiler nüfus ıdarsıne aiddir 

Madde 24 — İşbu nizamname tarihi ilânından itibaren uç 
ay hitamında mevkii icraya konulacak ve olhalde 9 ramazan 
1260 tarihli mürur talimatı münfesih olacaktır 

Madde 25 — Dahiliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur 

İrade tarihi 18 zilkade 1304 27 temmuz 130 i 

T 1 C 5 F 55 
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J S f s : 2 2 4 — Diyarı ecnebiye} e berayı ihraç muvak-
haten iskeleden iskeleye fjoturulecek emtia vc 

eşyayı Osmani>e müddeti ni/amiyei ihraci-
>esinin kemik ve boynuzlar hakkında 

dahi temdidi hakkında 
İradei Scni>e 

17 zilkade 1304, 26 temmuz 1303 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

Memaliki ecnebiyeye gönderilmek üzere cinsi tefrik olun
mak ve bazı ameliyatı muktaziye icra kılınmak için dahilden 
bir iskeleden diğer bir iskeleye götürülüp muvakkaten ithaline 
ruhsat verilen memaliki mahrusa emtia ve eşyasından bulunan 
bazı eşyayı madudenın katiyen diyarı ecnebiyeye ihracı zım
nında muayyen olan altı ay mehlin bir seneye iblâğ olunduğu 
beyanile kemik ve boynuzlar hakkında dahi bir seneye iblâğı
na dair Rüsumat Emanetıle muhabereyi şamil tezkere meyanei 
acizanemizde kıraat olundu. Emaneti müşarileyhanın cevabında 
müddeti mezkûrenin bir seneye iblâğı takdirinde zikrolunan 
kemik ve boynuzların hükümetçe her nerede ıddıharı tensıb olu
nursa tüccarı oraya ıddıhara mecbur tutmak ve Sıhhiye Nezare
tinin ıhtan veçhile yaş ve gayri tahır olanları dahi nerede görü
lür ise denize ilka edilmek üzere müddeti mezkûrenin bir sene
ye temdidi lüzumu dermeyan olunmuş ve bu suret kemiklerin 
nedreti cıhetıle bir gemi hamulesinin altı ay zarfında toplan
ması mümkün olamamasından neşet etmekle beraber bunda 
menfaat mülâhazasına mebni esası madde Şûrayı Devletçe de 
tasvıb edilmiş olduğundan mucibince icrayı icabının Emaneti 
müşarıleyhaya tebliğıle vılâyata ve Şehremanetme malûmat 
itasının dahi Dahiliye Nezaretine havalesi tezekkür ve tezkerei 
mezkûre melfuflarıle beraber arz ve takdim kılındı ısede katıbeı 
ahvalde emrü ferman hazreti velıyülemır efendımızmdır. 

Tezkerei maruza 

Memaliki ecnebiyeye gönderilmek üzere cinsi tefrik olun
mak ve bazı ameliyatı muktaziye icra kılınmak için dahilde 
bir iskeleden diğer iskeleye muvakkaten ithaline ruhsat 
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verilen ve memaliki mahrusa emtia ve eşyasından bulunan 
bazı eşyayı madudenın kat iyen diyarı ecnebıyeye ihracı zım
nında muayyen olan altı ay mehlın bir seneye iblâğ olunmuş 
olduğu g i b i kemik ve boynuzlar hakkında dahi bir seneye ib
lağı ve teferruatı hakkında Meclisi Vükelâdan tanzim olunan 
mazbata melfufatıle arz ve takdim kılınmakla munderecatı hak
kında her ne veçhile emir ve fermanı hümayunu cenabı Padişahî 
mutaallık ve şerefsudur buyrulur ise infazı mantuku munıfıne 
ıbtıdar edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim olundu 
efendim 

iradei senıyeyı mubellıç Hamiş 

Resıdeı desti tazım olan işbu tezkerei samıyeı Sadaretpe-
nahılerıle melfuf Meclisi Vükela mazbatası takımıle manzuru alı 
olmuş ve berveçhi tezekkür ve istizan icrayı icabı hususuna 
iradei seniyei cenabı Padişahı şeref mutaallık buyrularak maz
bataı maruza takımıle iade kılınmış olmakla olbapta emir ve fer
man hazreti vehyulemrındır 

18 zilkade 1304 27 temmuz 7 303 

Nı 2 2 5 — Tiftik keç i ler inden a l ınmakla olan 
K M i ı ı ı ı ne kuruşa Um/ıl ı hakkımla iradei 

s e ı ı n c Meclisi Mahsusu 
\ ukela M a / h a l a s ı 

20 zilkade 1304 29 temmuz U03 

Ankara Vilayetinde husule gelen tiftik keçilerinden istifa 
olunan resmin fahiş olduğundan bahisle bazı ıfadata dair olan 
layiha üzerine Ticaret ve Nafıa Nezaretıle muhabereyi şamil 
olup meyaneı acızanemızde mutalea olunan tezkere cevabında 
resmi mezkûrun miktarı yüzde on beş derecesine baliğ olarak 
bu da tiftik fıatı hazırasına gore fahiş olmasile bu bapta şimdi
den bir karar ittihaz ve ilanı ve adı keçi ve karaman koyunu 
rüsumunun zamma mütehammil olmadığından tiftik keçilerinden 
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tenzil olunacak resme mukabil teklif edilen zammın muvafıkı 
maslahat olamıyacağı gösterilmiş olup vakıa bir zamandan ben 
memaliki ecnebıyenın bazı mahallerinde tiftik keçileri yetiştiril
mekte olmasına ve bunlam fıatı haza asına nazaran elyevm 
Ankara tiftik keçilerinden alınmakta olan dörder buçuk 
kuruş resmin fahiş olduğu derkâr olduğundan hem tiftik 
ticaretine halel getirilmemek hem de Ankara cihetinde zuhura 
gelen kuraklıktan dolayı ahali tiftik keçilerini ellerinden çıkar
mamak için resmi mebhusun uç kuruşa tenzihle bu tenzilatın 
İzmit ile sair bazı mahallerdeki tiftik keçilerinden alınmakta 
olan resme dahi şamil tutulması tensıb olunup eğerçı işbu ten
zili resimden dolayı Hazinei Cehle varidatına dort milyon ku
ruş kadar nakısa terettub edeceği hazineden celbolunan pusula 
munderecatmdan musteban olmuş isede tiftik rayicinin evvelki 
derecede olmamasına ve ahalice bazı teshılat gösterilmez ise tif
tik ticaretinin memaliki şahanece tedennisini istilzam edeceği 
ve bu bapta terettub edecek noksanın keçıleıın tezayudu adadında 
aranılması daha ziyade fevaıdı mueddı olacağı deı kâr olmasına 
gore tenzilatı mezkûrenin icrası zarurî görülmekle zikroiunan 
tiftik keçilerinden alınmakta olan resmin uç kuıuşa tenzili ve 
gelecek uç yuz dort senei maliyesi martından itibaren resmi 
mezkûrun her tarafça olsuretle istifası zımnında muamelı lâzı-
menm ifası ve tenzilatı vakıanın şimdiden ilânı hususunun Ma
liye Nezaretine havalesi muttehıden tezekkür ve salıfuzzıkır 
tezkere takımıle arz ve takdim kılınmış isede katıbeı ahvalde 
emir ve ferman hazreti velıyulemır efendımızındır 

İrade tarihi 21 zilkade 1^0-1, 60 temmuz I )0j 

Nj 2 2 0 — I V o ı ı u s j a ı ı i i U r . ı m i \ e l i l ı ı s s e b i le t le r in in 
i l ı rae \e f ı ı r ı ı l ı l ı ı l ı lUk ı ı td . ı U.uur ı ı . ıme 

Madde 1 — Devleti alıyenın Rumeli demıryollaı ma mahsus 
kur'alı tahvilatıle Dersaadet boı sasında alını,) satıhııası nıusaa-
deı resmiye tahtında bulunan tahvilatı ecnebıvenın ikramiye 
hisseleri ıçm Promes ıhrac ve fuıuhtu ışb ı 1 ıı uiuıı ır a marnın t 
tabıdır 
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Madde 2 — Musaadeı resmiye ile Borsalarda alınıp satıl
ması caiz olan'tahvilatı ecnebıyeden maada gerek kur'alı ve 
kur'asız ecnebi tahvilâtı Promeslerının alınıp satılması memnudur 

Madde 3 — Cemaatı mezhebiye ve hayrıye tarafından mu
saadeı resmiye istihsalde bedelâtı umuru hayrıyeye sarfolun-
mak için tertib olunanlar müstesna olmak üzere gerek burada 
her nevi pıyanko için hisse bileti tab ve ihracı ve gerek me
maliki ecnebıyede yapılmış o makule biletlerin füruhtu katiyen 
memnudur 

Madde 4 — Birinci madde mucibince furuhtuna müsaade 
olunabilecek Promeslerın beyu şırası payitahtı saltanatı seniyeye 
münhasırdır 

Madde 5 — ikramiye hissesinin füruhtu asıl tahvil sahibinin 
veya mezuniyeti kanunıyeyı haiz olan vekilinin ımzasıle olmak 
ve ikisinin dahi ikametgâhı memaliki şahane dahilinde bulun
mak şarttır 

Madde 6 — Füruht olunacak ikramiye hissesi tedavüle 
çıkarılmış tahvilâtı asliyenin kur'aı muayyenesıne aid olacaktır 

Madde 7 — Kur'ası çekilecek ikramiye hissesi tamamen 
veyahut kısmen satılabilir fakat Promeste gösterilen numaraya 
kur'a isabet eyledikte bayı anın tahvilini piyasada carı kıymet 
mukabilinde Promes hamiline devir ve ita etmeğe ve şayet müd
deti muayyene zarfında promesın hamili gelıpte kurası çıkan 
ikramiyeyi taleb etmez ise anı promesın hamili namına olarak 
Adliye veznesine tevdi eylemeğe mecburdur 

Madde 8 — Promes biletleri işbu kararnameye merbut 
numune veçhile bunları satmak ıstıyenler tarafından tertib ve 
tab ettirilir ve bunların beherinden Hazinei Maliye namına yırmı-
şer^para istihsal kılınır 

Madde 9 — Promes biletlerinin füruhtu muamelâtı ancak 
Ticaret Odasında ısmı mukayyed bulunan muessesatı sarrafiye 
tarafından şeraiti atiyeye tevfikan icra olunur 

Evvelen - Promesın füruhtu muamelesinde bulunacak olan 
muessesatı sarrafiye bu muameleye başladıklarını Ticaret Oda
sına ve borsaya ihbar ve kayid ettırecekleıdır 

Saniyen - Bu muameleı kaydiyeyi ifa edip her ıkı taraftan 
birer ilmühaber alacaklardır 
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Madde 10 — Maddei sabıkada beyan olunan muamelâtı 
mübeyyin Promes bayileri defter tutmağa mecburdur. Ticaret 
Nezareti istediği vakit işbu defatiri ve ikramiye hissesi Promes-
lerinin asıl tahvilâtı mevcud olup olmadığını tetkik ve muayene 
edecektir. 

Madde 11 — Promes biletleri seyyar adamlarla yollarda 
satılmak külliyen memnudur. 

Madde 12 — Promesi satılan bir tahvilin kur'ası çekilipte 
müşterinin hakkı sakıt olmadıkça o tahvili sahibi diğerine sata-
mıyacağı gibi terhin dahi edemiyecektir. 

Madde 13 — Bir tahvilin promesini satın alan kimse kur'a 
çekilmezden evvel dahi o tahvili almak ister ise piyasada cari 
fiatı mucibince bayi satmağa mecburdur. 

Madde 14 — İşbu kararnamenin neşrinden mukaddem piya
saya çıkarılmış olan promes biletleri bir aya kadar kamilen tebdil 
edilecek ve tebdil olunmamış biletler görülür ise bayiden bir 
altından üç altına kadar cezayi nakdî alınacaktır. 

Madde 15 — İkinci maddede gösterilen memnuiyet ahkâ
mına muhalif olarak promes satan ve sattıranlardan birinci 
defa bir altından üç altına ikinci defa üç altından on altına 
kadar cezayi nakdî alınır. 

Madde 16 — Ticaret Nezareti işbu kararnamenin icrasına 
memurdur. 

Maddei muvakkate — İşbu kararnamenin hükmü tarihi 
ilânından üç ay sonra meriyülicra olacaktır. 

irade tarihi : 23 zilkade 1304, 1 ağustos 1303 

Na: 2 2 7 — Patente Nizamnamesi [1 ] 

Madde 1 — Tebaai saltanatı seniye ile tebaai ecnebiyenin 
bilâ istisna memaliki mahrusai şahanede işledikleri sanayia 
işbu nizamname ile patente resmi vazolunmuştur. Fakat 5 inci 
maddede tayin olunan halat müstesnadır. Sanat lâfzı toptan 

[1] Birinci tertib düsturun 4 üncü cildinin 392 nci sayfasındaki Patent 
Vergisi Kararnamesi makamına kaimdir. 
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edilen ticarete ve hurdafuruşluğa ve esnaflığa taalluku olan 
veyahut olmıyan sarfiyat ve alelûmum sair her nevi sanayıa 
ıtlak olunur Sanayii mezkûrenin serbestli icrası bilâ kayduşart 
memaliki şahanenin bilcümle yerli ve ecnebi ahalisine temin 
olunmuştur 

Bu babda mevcut olan bilcümle kuyudu tahdıdıye katiyen 
mefsuhtur 

Madde 2 — Patente nizamnamesine tâbi sanayi ıkı kı
sımdır Birincisinden senevî muayyen surette ve ikincisinden 
patentelı sanatın icrasına mahsus olan mahallin bedeli ıcaresı 
nisbetinde bir resim ahiz ve istifa kılınacaktır "icrayı sanata 
mahsus mahal„ tabirinden murad beytutet olunacak kısım müs
tesna olmak üzere sanatın icra olunduğu mahaldır 

Madde 3 — Birinci kısımdan olan sanayi uç sınıfa mun-
kasım olup birincisi Dersaadet ve mülhakatında, ikincisi Der-
saadetten maada memaliki şahanenin başlıca şehirlerinde ve 
uçuncusu memaliki mulûkânenın sair bilcümle bılâd ve meva-
kıınde icra olunan sanayidir Birinci kısım sanayım taksımatıle 
her birine tarh olunan resim zırde tanzim edilen cetvelde ta-
dad ve tayın olunmuştur 

Birinci İkinci Uçuncu 
sınıf sınıf sınıf 

Esamıı sanayi 

Lirayı Lirayı 
Osman ı 

Lirayı 
Osınanı Osmanî 

Aded 
100 

Aded 
60 Lâakal yuzbın lirayı osmanî serma

yeleri bulunan ve muamelâtı sarra
fiye ve sınaiye ve ticariye veyahut 
umuru nafıa ile melûf olan anonim 
şirketleri 

20 
75 

12 
40 

8 
20 

Bu şirketlerin her şubesi 
Sermayeleri yuz bin lirayı osmanıden 
dun olan bu misillû anonim şirketleri 
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Birinci 
sınıf 

1 - 3 
^1 
3 3 
« e 

a 
Lirayı 

Osmanî 

Aded 
15 
60 

40 

20 

20 

10 

30 

İkinci Üçüncü 
sınıf sınıf 

İ Ü 
S a .is _ « -c 
3 § 8. 
s '3 

Lirayı 
Osmanî 
Aded 

8 
40 

20 

10 

20 

İ .S 5 
3 i E - S ^ I s s 

Lirayı 
Osmanî 

Aded 
4 

20 

10 

10 

Esamii sanayi 

Bu şirketlerin şubeleri. 
Yalnız muamelâtı sarrafiye ile me-
lûf olan kollektif ve komandit şir
ketlerinin birinci sınıftan olanları. 
İkinci sınıftan yani mükellefin tara
fından tahriren verilmiş beyannamei 
kat ' î mucibince sermayeleri yirmi bin 
lirayı osmaniden on bin lirayı osma
niye kadar idigü musaddak olanlar. 
Üçüncü sınıftan yani tahriren veril
miş bir beyannamei kat'î mucibince 
sermayeleri pn bin lirayı osmaniden 
dun idiğü musaddak olanlar. 
Bahriye ve harik anonim ve sair sigor
ta şirketleri ile bu şirketlerin mema
liki şahanede icrayı muamelât eden 
acentaları. 

Hayat anonim ve sair sigorta şirket
leri ile bu şirketlerin memaliki şaha
nede icrayı muamelât eden acenta
ları 
Sureti muntazamada işleyen vapur 
sefaini anonim ve sair kumpanyaları 
kumpanya Müdürlüğü veyahut baş
lıca acentaları. 
İkinci derecede acentaların her biri 
(müdürlük veyahut başlıca acenta 
tarafından tediye olunacak işbu rü-
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Birinci İkinci Üçüncü 
sınıf sınıf sınıf 
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S g s s -Lirayı Lirayı Lirayı 
Osmanî Osmanî Osmanî 

Aded Aded Aded 

20 10 5 

5 3 2 

15 

40 

25 

30 

15 

15 

10 

Esamii sanayi 

sumu ahirenin mecmuu hiç bir vakit 
60 lirayı osmaniyi tecavüz edemi-
yecektir) 

Sureti muntazamada işleyen vapur 
sefaini anonim ve sair kumpanyaları 
kumpanya müdürlüğü veyahut başlıca 
acentası. 
İkinci derecede acentaların her biri 
(müdürlük veyahut başlıca acenta 
tarafından tediye olunacak işbu rüsu
mu ahirenin mecmuu hiç bir vakit 
50 lirayı osmaniyi tecavüz etmiye-
cektir.) 

Muhtelif kumpanyalara veyahut efradı 
nasa aid olup evkatı gayri muayye-
nede işleyen vapur sefaini acentaları. 
Her ne suretle olur ise olsun toptan 
icrayı ticaret eden tüccar ve kollek-
tif ve komandit namları ile toptan 
ticaret eden şirketlerin birinci sınıftan 
yani otuz bin lirayı osmaniden ziya
de sermayeye malik olanları. 
İkinci sınıftan yani mükellefin tara
fından tahriren verilmiş beyannamei 
kat'î mucibince sermayeleri otuz bin 
lirayı osmaniden on beş bin lirayı 
osmaniye kadar idigü musaddak 
olanlardan. 
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Birinci İkinci Üçüncü 
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Esamii sanayi 

Lirayı Lirayı Lirayı 
Osmanî Osmanî Osmanî 

Aded Aded Aded 
15 10 5 Üçüncü sınıftan yani tahriren verilmiş 

bir beyannamei kat'î mucibince ser
mayeleri on beş bin lirayı osmaniden 
üç bin lirayı osmaniye kadar idigü 
musaddak olanlardan. 

6 4 3 Dördüncü sınıftan yani mükellefin 
tarafından tahriren verilmiş beyanna
mei kat ' î mucibince sermayeleri üç 
bin lirayı osmaniden dun idigü mu
saddak olanlardan. 

5 5 5 Vapur sefaini sahihleri beher vapur 
sefinesi için 

2 2 2 Lâakal elli tonilâto istiabında bulu
nan yelken sefaini sahihleri beher 
sefine için 

15 10 5 Kambiyo acentaları ve tellâlları. 
8 6 3 Ebniye müteahhidleri. 

10 7 5 Bir diğeri hesabına icrayi muamelât 
eden kumüsyoncular. 

8 5 3 Borsa ve emtiai ticariye ve sefain ve 
sefain hamuleleri tellâlları. 

5 3 2 Köşe sarrafları. 
4 2 1 Füruht veya icar olunacak emlâk 

tellâlları. 
Sim Sim Sim 

mecdiye mecdiye mecdiye 
aded aded aded 

2 1 1 
5 

Erzak ve her nevi emtia satan gez
diriri esnaf ve gezdiriri ehli hirfet. 
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Birinci kısmın ikinci sınıfından madud olan büyük 
şehirler şunlardır 

Edirne, Yanya , Selanik, Manastır, Bursa, İzmir, Adana, 
Ankara, Trabzon, Samsun, Erzurum, Halep, Şam, Berut, Bağ
dat , Basra , Cidde, Trablusgarb. 

Madde 4 — İkinci kısım sanayi her nevi hurdafuruşluk 
eden ticarî ve bilcümle sanayi velhasıl 5 inci maddede zikir 
ve tadat olunan istisnaattan maada birinci kısım cetvelinde 
münderiç bulunmıyan kâffei ticaret ve sanatları şamil olup 
ikinci kısım patenteliler icrayı sanatlarına mahsus olan mahal
lin icaresi üzerine senevî yüzde üç patente resmi tediye ede
ceklerdir. 

Madde 5 — Evvelen: Emniyet ve idane sandıkları ile mü-
essesat ve cemiyatı hayriyei saire. Saniyen: Müellifler, kitabet, 
lisan, ulûm, resim, musiki, rakıs ve silâh muallimleri gerek 
mekâtibi umumiye ve hususiyede ve gerek hanelerde bulunan 
muallim ve muallimeler, sıhhiye memurları, hasta bekçileri, 
daye, avukat, tabib, cerrah, kabile, dişçi, baytar, mühendis, 
mimarlar, gazete tabeden ve tevzi eyliyenler, nakkaş, tiyatro 
oyuncuları ve çalgıcıları. Salisen: Kendisinin veyahut sairlerinin 
arazisinde çalışan zürra. Rabian: Amele ve aylıklı hizmetkârlar, 
efradın hademe ve kâtibleri ve çırak ve unvan ve dükkânları 
bulunmıyarak kendi veyahut diğerlerin hanelerinde işleyenler, 
alelûmum hizmeti mukabilinde aldığı ücretten başka bir temettüü 
olmıyanlar. Hamisen: Maadin işletenler ile müskirat ve duhan 
satanlar gibi bir resmi mahsus tediye eden ashabı sanayi pa
tente resminden muaf tutulacaktır. 

Madde 6 — Memaliki şahanede patenteli bir sanatla meşgul 
olan veyahut olmak istiyen kimse patente idaresine gelerek 
icra etmek istediğini beyan eyliyeceği sanaata mahsus patenteyi 
kendi namına olarak almağa mecbur olacaktır. Birinci kısım 
patenteleri bir gûna tahkikat ve muamelâta hacet olmaksızın 
talebin vukuundan itibaren yirmi dört saat zarfında ita oluna
cak ve ikinci kısım patenteleri patenteli sanaatm icrasına mah
sus mahallin bedeli icaresi tahkik ve tayin olunduktan nihayet 
kırk sekiz saat sonra verilecektir. 

Madde 7 — Patente resmi her sene mart ihtidasından 
itibaren bir senei kâmile itibarı ile hesab olunacaktır. Birinci 
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ve ikinci kısmın patente resmi berveçhiati yani nısfı patente 
verilirken ve nısfı diğeri eylülün birinden otuzuna kadar tediye 
kılınacaktır. 

Madde 8 — Sene içinde taleb olunan patente için taleb vuku 
bulduğu ayın birinci gününden itibaren patente resmi verile
cektir. İşbu patente taleb olunduğu altı ayın nihayetinde tecdid 
edilmelidir. Hilâfında hareket edenler 9 uncu maddede mün-
deric cezaya duçar olacaklardır. 

Madde 9 — Patenteli bir sanatla melûf olupta bu nizam
name mucibince yedinde o sanaata mahsus patente resmi bu-
lunmıyan kimseden mezkûr patentenin ahzi lâzım geldiği 
günden itibaren o altı ayın nihayetine kadar kalan müddet için 
iki kat bir patente resmi alınacak ve patentesini tecdid etmiyen 
kimse hakkında kezalik bu yolda muamele olunacaktır. İşbu 
bendin ahkâmı icra eylediği sanata mahsus patentenin gayri 
pantesi olanlar hakkında dahi mer'iyülicra olacaktır . 

Madde 10 — Mugayiri nizam hareket vukuu patente idare 
meclisinin tanzimine mecbur olacağı bir kıta mazbata ile tayin 
edilecektir. Mazbatai mezkûrede mugayiri nizam hareket edenin 
ismi ve tâbiiyeti ile sanatı ve sanatının icra olunduğu sokağın 
ismi ve hanenin numarası ve patente resminin miktarı ve bu 
resmin tehiri tediyesi halinde ahzolunacak cezayi nakdî zikir 
ve beyan olunacaktır. Bu suretle tanzim olunan mazbta yalnız 
patente resmini tediye etmesi için ihtar kabilinden olarak alâ
kadarlara tebliğ olunacaktır. Eğer şahsı merkum mazbatanın 
tebliği tarihinden beş güne kadar patente resmini vermemiş 
ise patente idare meclisi tarafından verilecek karar mucibince 
resmi mezkûr ile cezayi nakdî taleb olunacaktır. Kararı mez
kûrun tebliği tarihinden itibaren on gün zarfında itiraz oluna
bilir. Müddeti mezkûre hitamında itiraz olunmadığı halde paten
te idare meclisi mecburiyülicra olmak üzere bir kararı kat ' î 
verecek ve bu karar ilâmatı saire hakkında cari olan usul mu
cibince icra olunacaktır. İşbu muhakeme için hare almmıyacak-
tır. İtiraz vukuunda kararın icrası itirazı alelhüküm davasını 
rüyet ve tetkike memur olacak mahkemenin ilâmı tebliğ olu-
nuncıya kadar tehir edilecektir. Alâkadaranın tanzim edeceği 
itiraznamede esbabı mucibe beyan olunmalıdır. İtirazı alelhü
küm davası marüzzikir kararı veren patente idare meclisinin. 
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bulunduğu mahaldeki ticaret mehakımı marıfetıle fasıl ve ruyet 
olunacaktır Dava masarifi mahkûm olan tarafa aıddır 

Madde 11 — Bir kaç kışının muştereıcen icra eyledikleri 
bir sanat için ya bunların cümlesi yahut bırı namına olarak 
yalnız bir patente verilecektir Bir şehirde birinci kısım sana
yiden birini icra eden kimse bir veyahut bir çok mahallen 
bulunsun veyahut hiç bulunmasın ancak o kısma mahsus pa
tente resmi verecektir Birinci kısım sanayiden muhtelif ıkı ve
yahut bir kaç sanatı icra eden kimse evvela bu sanatların 
içinde hangisinden ziyade resim alınır ise o sanat ıçm tekmil 
patente resmini Saniyen diğer sanayi için yalnız nısıf patente 
resmini tediye edecek Şu kadarkı işbu nısıf resimlerin mecmuu 
tamamen verilen patente resminin ıkı mislini asla tecavüz ede-
mıyecektıı İkinci kısım patentelıler her kaç sanatla meluf olur 
ise olsun sanatını veyahut sanatlarını icra eylediği mahallin 
veyahut mahaıı muhtelıfenın bedeli ıcaresı üzerine bir patente 
resmi verecektir Defattn aksamı muhtelıfeden ıkı veya müte
addit sanatlaı ile meluf olan kimse evvela icra eylediği sanat
ların içinde hangisinden daha ziyade resim alınır ise o sanat 
için her ne kısma aid olursa olsun tekmil patente resmini 
Saniyen birinci kısım sanayiin her bırı için nısıf patente res
mini ve ikinci kısım sanayi için dahi bunların icrasına mahsus 
mahallin bedeli ıcart sı üzerine hesab olunmuş resmi nısbının 
nısfını tediye edecek Şu kadarkı bu nısıf resimlerin mecmuu 
tamamen verilen patente resminin ıkı mislini tecavüz edemıye-
cektır 

Madde 12 — Bir patente zayi olduğu halde yine o numa
ra ile meccanen bir ikinci nüshası verilecektir 

Madde 13 — Her ne sebebe mebni olur ise olsun patente 
sahibi değiştiği halde selefinin hukuk ve vezaifi sahibi cedidine 
geçecek ve kendisi patentenın tecdidinde ismini eski sahibinin 
yerine kaim etmeğe mecbur olacaktır Bir sanaatın ne sebebe 
mebni olur ise olsun terki halinde patente resmi artık o altı 
ayın hitamından sonra ıstenılmıyecektır Vefat veyahut ilânı 
iflâs vukuu ile terki sanaat olunduğu takdirde sanaatın terk 
olunduğu ayın nihayetinden itibaren altı ayın hitamına kadar 
kalan zaman için istifa olunan resmin fazlası iade olunacaktır 
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Madde 14 — Patente tezkereleri bir varakai mahsusa 
üzerine yazılacak ve Dersaadette patente idaresi ve vilâyatta 
meclisi idare tarafından ita olunacaktır. İkinci kısım sanayie 
mahsus mahallerin icareleri musaddak icar konturatoları vası-
tasile ve bunlar yok ise mahallinin ashabı emlâkinden olmak 
üzere biri patente idaresi ve diğeri patenteli tarafından mün-
tehab iki zat marifetile keşif ve tayin edilecektir. Bunlar kendi 
beyinlerinde itilâf hasıl olmaz ise bir muhammini salis nasb 
edecek ve muhammini şalisin intihabı hususunda mumaileyhima 
beyninde ittifak hasıl olmadığı takdirde mahkemei ticaret ol
bapta ita olunacak sade bir arzuhal üzerine bunu tayin ede
cektir. 

Madde 15 — Patente resminin ahiz ve istifasından dolayı 
bilcümle müstediyat Dersaadette patente idaresine ve vilâyatta 
memurini mahalliyeye tahriren ita olunmak iktiza eder. 

Madde 16 — İşbu nizamnamenin icrasından dolayı zuhur 
edecek bilcümle münazaat gerek Dersaadette ve gerek vilâyatta 
ticaret mahkemelerinde fasıl ve tesviye edilecektir. 

Madde 17 — Patente tezkerelerinin şekil ve meali ve tu
tulacak koçan defterleri ile muhasebenin sureti tertib ve tan
zimi patente idaresi tarafından tanzim kılınacak bir nizamna-
mei mahsus ile tayin kılınacaktır. 

Madde 18 — Patente resmine tâbi veyahut işbu nizamna
menin 5 inci maddesi mucibince resmi mezkûrdan muaf olan 
bilcümle sanayi esnaf ve temettü velhasıl icrayı sanaata müte
allik her nev'i vergiden muaf tutulacaktır. 

irade tarihi 25 zilkade 1304, 3 ağustos 1503 

Ne: 2 2 8 — Dört sene (jecmedikçe tadili caiz olma
mak şartilc ( i iri d Vilayeti Evkaf ve Eytam Ni
zamnamesinin 9 cemaziyclûlA 1 3 0 1 ve 3 şubat 

1299 tarihinde tadil kılınmış (dan 13 üncü 
maddesi makamına kaim maddei 

nizamiye 
Mecalis reislerile azayı muvazzafa ve fahriyenin ve Evkaf 

Muhasebecilerile eytam müdürlerinin birer mülâzımı olmak 
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üzere Meclisi Umuminin işbu on sekizinci senesi içtimamdan 
itibaren azayi müslimenin ittifak veya ekseriyeti arasile intihab 
olunacaklar ve müddeti memuriyetleri dört seneden ibaret bu
lunacaktır. Şu kadar ki Reislerin ve evkaf muhasebecilerile 
Eytam Müdürlerinin memuriyetleri makamı vilâvetten tasdik 
edilecektir. 

Maddei mezkûreye zeyil 

Reis veyahut aza veya muhasebeci ve eytam müdürünün 
mazereti halinde mülâzımı ifayı vekâlet edecek ve asıllarından 
birinin vefat veyahut infisal veya istifası vuku bulursa ikmali 
müddet için mülâzımı asilin yerine geçecek ve onun yerine 
dahi Meclisi Umuminin içtimai atisinde usulü veçhile yeniden 
bir mülâzım intihab ve tayin olunacaktır. 

İrade tarihi: 28 zilkade 1304, 6 ağustos 1303 

Ne: 2 2 9 — Dört s e n e ( j eçmedikçe tadili ca iz o lma
m a k şart i l e Girid Vilâyeti ahal i i m ü s l i m c s i n c 
m a h s u s Maarif N i z a m n a m e s i n i n 9 c e m a z i y c l û l â 

1 3 0 1 ve 3 şubat 1 2 9 9 tarihli 2 0 , 2 1 ve 2 2 nci 
maddei muaddc l e l er i m a k a m ı n a k a i m 

maddei Nizamiye 

Elviye Maarif Meclislerile kazalar maarif şubelerinin Reis 
ve azası ve birer aza mülâzımı meclisi umumii vilâyetin işbu 
18 inci senesi içtimamdan itibaren 4 sene müddetle azayi müs
limenin meclisi hususileri tarafından ittifak veya ekseriyeti âra 
ile intihab olunacaklardır. 

Maddei mezkûreye zeyil 

Reis veyahut azaların mazeretleri halinde mülâzımları ifayi 
vekâlet edecek ve asıllarından birinin vefat ve yahut infisal 
veya istifası vuku bulursa ikmeli müddet için mülâzım asilin 
yerine geçecek ve anın yerine dahi Meclisi Umuminin içtimai 
atisinde usulü veçhile yeniden bir mülâzım intihab ve tayin 
kılınacaktır. 

İrade tarihi: 28 zilkade 1304, 6 ağustos 1303 
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Nı: 2 3 0 — 8 şevval 1 2 0 8 tarihli sicilli nüfus nizam
namesinin \ üncü maddei muaddelesi 

Her şahıs emvali gayri menkule bey ve ferağ ve intika
linde ve bir me ^uriyet ve hizmete intihabında ve polis mu
amelâtında ve mürur tezkeresi ve pasaport ahzinde ve müna-
kehatta nüfus tezkeresini ibraz etmeğe mecburdur. Göstereme
diği halde hususatı mezkûrenin icrası sicilli nüfusa kaydolun-
duğunu mübeyyin tezkere ahzedinciye kadar tehir olunur ve 
bu kayıdsızlık bir sebeb ve özrü meşrua müpteni olmadığı 
idareten tebeyyün eyler ise nüfusu mektumeden addolunarak 
bir mecidî cezayi nakdî ahzedilir ve serdettiği mazeretin meş
ruiyeti iddiasile lazımgelen cezayi nakdîyi ifadan imtina eden
ler mecalisi idareye gönderilir ve esnanı askeriye dahilinde 
olupta sicilli nüfusa ismini kaydettirmemek için ihtifa eyledik
leri hükmen tahakkuk edenler bilâ kur'a askere alınır. 

İrade tarihi: 4 zilhicce 1304, 11 Ağustos 1303 

Nr. 231 — İstanbul ve havalisinin hava(iazile tenviri 
imtiyazı hakkında mukavele ve şartname 

Mukavelename 

Madde 1 — Eyub dâhil olduğu halde İstanbulun dâhil ve 
hariç surunda olan kâffei mahallât ile Makn ve Ayastefanos 
karyelerinde gaz ikad olunması ve idaresi Şehremanetine mer
but olan Yedikule gazhanesinin işletilmesi imtiyazı işbu muka
velename ve merbut şartname mucibince Hükümeti seniyeden 
kırk sene müddetle Sirkeci iskelesi tüccarından ve tebaai Dev
leti aliyeden Hasan tahsin Efendiye ita olunmuştur. 

Madde 2 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin ısdarını mütea
kib taahhüdatı vakıasını ifa için teminat akçesi olarak bir mah 
zarfında Bankı OsmanPye bin adet yüzlük Mecidî altın teslim 
edecektir. 

Madde 3 — Teminat akçesinin Bankı Osmaniye tevdiinden 
sonra sür'ati mümküne ile Yedikule gazhanesi ve mevcut olan 
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alât ve edevat ve makineler ve borular ve fenerler ve sair kâf
fei eşya Şehremaneti ve sahibi imtiyaz tarafından sebti defter 
edilerek sahibi imtiyaza devir ve teslim olunacaktır. 

Madde 4 — Esasen gazhanenin ameliyatı mahsusasına asla 
sekte getirmemek şartile kuvvei harareti Hükümeti seniyenin 
ruhsat verebileceği sanayiin icrasında istimale dahi sahibi im
tiyaz mezundur. 

Madde 5 — İmtiyaz sahibi Şehremanetine bedeli icar mu
kabilinde olmak üzere yakılacak fenerlerden iki yüz adet fene
rin meccanen ikadını taahhüd eder. 

Madde 6 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası tarihinden 
itibaren altı ay zarfında işe başlayıp Yedikule gazhanesini 
tenviri umumî için dört bin fener ikad edebilecek hale getirmek 
üzere ocaklar ve alât ve edevat ve sairece ıslahatı lâzımenin 
icrasını ve sokaklarda mevcud gaz borularının tecdidini ve fe
nerlerin tamirini ve yeniden lüzum görünen boru ve fenerlerin 
vaz'ını müteahhiddir. 

İşbu ameliyat fermanı âlinin itasından itibaren bir buçuk 
sene nihayetinde ikmal olunacaktır ve masarifi vakıa her halde 
on beş bin aded Osmanlı altınından dun olmıyacaktır ileride 
gaz sarfiyatının tezayüdüne göre fabrikanın tevsiini veyahut 
yeni bir gazhanenin inşasını sahibi imtiyaz başkaca taahhüd 
eyler. 

Madde 7 — Sahibi imtiyaz ikinci maddede gösterilen temi
nat akçesini bir mah zarfında teslim edemediği veyahut altın
cı maddede tayin olunan taahhüdatı ifa etmediği halde ihta-
ratı kanuniye badelicra hakkı imtiyazdan ıskat olunacaktır 
ve berveçhi muharrer altı ay zarfında işe başlanmaz ise temi
nat akçesi dahi zaptedilecektir. 

Madde 8 — Sahibi imtiyazın 6 ncı madde mucibince icra 
edeceği ameliyatın hitamında masarifi vakianın 15.000 liradan 
dun olmadığı bir fen komisyonu marifetile bilmuayene tebeyyün 
ettiği halde kabulü kat 'î muamelâtı ifa olunarak teminat akçesi 
sahibi imtiyaza reddedilir. 

Madde 9 — Meccanen yakılacak iki yüz fenerden maada 
beş yüz fenerin ikadı mukarrer ve taahhüd tahtında olduğun
dan mezkûr beş yüz fenerin her biri için senevî dört ve bir 
çeyrek Osmanlı altını Şehremanetinden sahibi imtiyaza ita olu
nacaktır. 

T. 1 C. 5 F. 56 
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İleride yedi yüz fenerden ziyade fener ikadı Şehremanetin-
den talep olunduğu takdirde işbu yedi yüz fenerden bin beşyüz 
fenere varıncıya kadar sekiz yüz fenerin beheri için dört lira ve 
ondan sonra dört bine iblâğ olunmak üzere nekadar fener 
ilâve edilirse bunun da beheri için üç buçuk lira itası Şehre-
manetinden başkaca taahhüd olunmuştur. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz efradı ahaliden ve Şehremaneti 
veyahut devairi resmiyeden birine merbut olmıyan emakin ve 
müessesattan 282.75 metre murabbaına muadil beher bin İngiliz 
kadem mikâbı gaz için lirayı Osmanî yüz kuruş hesabile kırk 
kuruş ahzedecektir. 

Madde 11 — Cevamii şerife ve meabid ve mektepler ve 
kışlalar ve hastane ve patrikhane ve bunlara tâbi müessesah 
umumiye ve devairi resmiyede sarf olunan gazın fiatı ahali için 
tayin olunan fiattan yüzde yirmi beş noksaniyle ahiz ve hesap 
edilir. 

Madde 12 — Ücuratı tenviriye beher ay nihayetinde tediye 
olunacak ve vaktile verilmediği halde hesabatı mütedahiie tes
viye olununcıya değin tenvir maddesini tehir etmeğe sahibi 
imtiyazın hakkı olacaktır. 

Madde 13 — Sahibi imtiyazın istihdam edeceği fen memur
larından lüzumu hakikî görünenlerden maada hademe ve amelei 
saire tebaai Devleti aliyeden olacak ve bunlar Şehremanetinin 
tayin ettiği kıyafette bulunacaktır. 

Madde 14 — Gazhanenin ikmal ve inşası ve açılacak yol
lar ile sair ameliyatın mevkii fiile getirilmesi için hariçten 
celbolunacak makine ve alât ve edevat ile levazımı saire bir 
defaya mahsus olmak ve Nafıa Nezareti Heyeti Fenniyesınin 
tahtı tasdikında bulunmak şartile resmi gümrükten muaftır. 

V e bu muafiyet gazhanenin tevsii için müddeti imtiyaziye 
zarfında müceddeden yapılacak inşaat ve ameliyat için celboluna
cak kâffei eşya ve edevata şamildir. Fakat gazhanede istihdam 
olunacak amele tezkere ve rüsumu saireye tâbi olacaktır. 

Madde 15 — Sahibi imtiyaz müddeti imtiyaziyenin inkıza-
smda Yedikule gazhanesi ile idarei imtiyaziyede bulunan kâffei 
ebniye ve eşyayı gayrı menkuleyi ve sair müştemilâtı ve boru ve 
alâtı tenviriyeyi ve altıncı madde mucibince yeniden bir gazhane 
yapılır ise mezkûr gazhaneyi ve müteferriatmı hüsnü halde ola-
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rak Şehremanetine terkedecek ve bunlar için canibi emanetten 
hiç bir bedel verilmiyecektir. Şehremaneti müddeti imtiyaziye-
nin inkızasından iki sene evvel bunları muayene ile hüsnü hal
de bulmadığı halde lâzımgelen tamiratı icraya sahibi imtiyaz 
mecbur olacaktır. 

Madde 16 — Sahibi imtiyazın yeniden tesis edeceği gaz
haneye lüzumu olan arazinin bedeli için sahibi imtiyaz ile mu
tasarrıfı beyninde ittifak hasıl olamadığı takdirde istimlâk karar
namesine tevfikan muamele icrasile mubayaa olunacak ve bedeli 
sahibi imtiyaz tarafından tesviye edilecektir. 

Madde 17 — Müddeti imtiyaziyenin hitamında işbu imti
yazın temdidine Hükümeti seniyece muvafakat buyrulur ise 
sahibi imtiyazın şeraiti mütesaviyede diğer taliblere hakkı rüc-
hanı olacaktır. 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz şeraiti mukarrereyi mahfuz 
tutmak ve kavanin ve nizamatı Devleti aliyeye tâbi olmak 
şartile bir anonim Osmanlı şirketi teşkiline mez.un olduğu gibi 
hukuku imtiyaziyesini Hükümeti seniyenin lühuku malûmat ve 
icazeti ile mezkûr anonim şirkete ve yahut bu işe muktedir 
sair sermayedarana kamilen veya kısmen devir ve terkedebi-
lecektir. 

Madde 19 — Ahvali fevkalâdeden maada her ne esbaba 
ve illete mebni olur ise olsun ameliyatı tenviriye tamamen 
veya kısmen sekiz gün terk ve tatil olunur ise ihtarat ve sair 
muamelâta mahal kalmamak üzere Şehremaneti gazhanenin 
idaresini ele alarak işletmeğe salâhiyeti olacaktır. 

Ve bundan dolayı imtiyazın feshine veya tazminat talebine 
mahal olup olmadığı Şûrayı Devletçe halledilecektir. 

Madde 20 — İşbu mukavelename ve merbut şartnamenin 
mevaddı mündericesinden ve saireden dolayı Şehremanetile 
sahibi imtiyaz arasında zuhur edebilecek ihtilâf dahi kavanin 
ve nizamatı saltanatı seniyeye tevfikan Şûrayı Devletçe fasıl 
ve rüyet olunacaktır. 

irade tarihi: 6 zilhicce 1304, 13 ağustos 1J03 

Şartname 

Madde 1 — Tenvir maden kömüründen müstahreç gaz ile 
olacak ve Şehremanetinin muvafakati olmadıkça kömürden 
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başka bir madde istimal olunmıyacaktır Gazın kuvvei tenviriyesi 
kolza yağından beher saat kırk ıkı gram zeytin yağı yakan 
karsel denilen lambanın ziyası haddi vasat üzere beher saatte 
yöz on litre gazın sarf ve ıstıhlâkıle istihsal olunacaktır Gazın 
sarf ve ve istihlâki yüz on nısbetınden dun olur ise Şehrema-
netinden sahibi imtiyaza derhal ihbar ile halı intizama iade 
e tmeğe sahibi imtiyaz mecburdur 

Madde 2 — Tenviri umumî için vaz olunacak fenerlerin 
araları bırı birinden altmışar metre mesafede olacak ve Şehre-
manetınden gösterilecek lüzum üzerine konulacak fenerlerin 
cetveli sahibi ımtıvaza ita edilecektir 

işbu cetvelin itasından altı mah mürur etmedikçe fenerin 
vazına bedolunması sahibi imtiyaza teklif olunamaz müddeti 
mezkûrenin mürurunda ameliyata bedolunmadığı halde Şehre-
manetınden sahibi imtiyaza beş gun müddet verilecek ve kuv
vei mücbire olmadıkça sahibi imtiyaz bu müddet zarfında 
ameliyatı ikmal ve fenerleri vazetmediği halde beher fener ıçm 
tazminat olmak üzere yevmiye beşer kuruş Şehremaneti vezne
sine tediye edecektir boruların vazı için açılacak hendeklerin 
masrafı ve hafriyattan dolayı meydanda kalacak toprağın Şeh-
remanetınden gost tr ı lecek mahalle nakil ile hendeklerin yolun
daki kaldırımın halı sabıkına iadesi sahibi imtiyaza aid olacaktır 

Şimendifer ve tramvay hatlarına tesadüf edecek ameliyatın 
icrası için sahibi imtiyaz tarafından Şehremaneti vasıtasile 
şimendifer ve tramvay kumpanyalarının muvafakati istihsal 
olunacaktır Gaz borularının hını vazında tahrıb edeceği su 
yollarıle umumî ve hususi lâğımların heyeti asliyeleri veçhile 
inşasına sahibi imtiyaz mecburdur 

Madde 3 — Sarfolunan gazın miktarını gösterir kontor 
denilen alâttan geçmek ve gaz memelerine kâfi miktarda ol
mak için borular ıkı santimetrenin tazyiki tahtında bulunacak 
ve Şehremanetının göstereceği mahalle sabit olarak manometre 
yanı mıkyasulgazat denilen aleti mahsusa vazolunacaktır 

Madde 4 — Sokakların Şehremaneti tarafından tesviyesi 
için mevzu olan gaz boruları yerlerinden kaldırılmak istenil
dikte sahibi imtiyaza haber verilecek ve masarifi vakıanın mik
tarı Şehremanetınden ve sahibi imtiyaz tarafından bılıttıfak 
keşfolunduktan sonra emanetin nezareti mahsusası tahtında 
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olarak ameliyatı muktazıye icra ile masarifi vakıa Şehremaneti 
tarafından tediye olunacaktır 

Madde 5 — Sahibi imtiyazın deruhde eylediği tenvirat 
hizmetinin temini için anbarlarda gaz imaline mahsus eşyayı 
asliyenin mevcut bulunup bulunmadığı Şehremaneti tarafından 
tahkik olunacaktır 

Madde 6 — Gaz memelerinin şulesi beher saatte yüz on 
litreden dun olmıyacaktır Şayed bu miktardan dun gaz verilir 
ise Şehremaneti ıhtaratı lâzımevı icra ile miktarı muayyeninde 
gaz vermek için sahibi imtiyazı mecbur edecektir 

Madde 7 — Şehremaneti tarafından maddei sabıkada 
beyan olunan dereceden ziyade cesim memelerin istimali iste
nildiği halde bedeli tarafı emanetten ita olunmak üzere sahibi 
imtiyaz canibinden tedarik olunacak ve bundan dolayı ziyade 
sarf ve istihlak olunacak gazın fıatı nısbeten tezyid edilecektir 

Madde 8 — İstimal olunacak boruların numuneleri Şehre
manetinden ve sahibi imtiyaz tarafından tayın olunacaktır 

Madde 9 — Cadde ve sokaklardaki fenerler şemsin guru
bundan on dakika sonra ıkad ve tulûdan kırk dakika evvel 
itfa edilecek ve fenerlerin ışal ve itfası ve vaz ve tamın tama
men sahibi imtiyaza aid olacaktır 

Madde 10 — Dokuzuncu maddede muharrer esasa halel 
gelmemek üzere fenerlerin ıkad ve itfası saatlerine dair Şehre-
manetıle sahibi imtiyaz beyninde bılıttıfak lâzımgelen cetveller 
tanzim olunacaktır 

Madde 11 — Sis ve duman veya esbabı fevkalâdeden 
dolayı Şehremanetinden vukubulacak ihbar uzerme gazların 
tenviri ımtıdad eder ve gazın sarfiyatı tezayud eyler ise bu 
babda vukubulacak masraf Şehremanetinden sahibi imtiyaza 
ita olunacaktır 

Madde 12 — Tenviri umumiye mahsus fenerlerin şekil ve 
heyeti ve boyaları Şehremanetinden tayın olunacak ve sahibi 
imtiyaz tarafından yaptırılacaktır 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz işbu şartname ve mukavele
name ile deruhde eylediği taahhudatı ifa etmediği halde Şehre-
manetıne karşı mesul ve zarar ve ziyan itasile mahkûm ola
caktır 
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Madde 14 — Gazın miktarı sarfiyatı bilinmek ve bedeli 
müşteriler tarafından tediye olunmak üzere sahibi imtiyaz 
tarafından gaz saatleri verilecek ve bunların birer numunesi 
Şehremanetine gönderilecektir. 

işbu saatlerin vaziyesi ve dahilî alât ve edevat ile haricî 
şube borularının esmanı ve sair masarifi Şehremanetile sahibi 
imtiyaz beyninde kararlaştırılacak tarifei mahsusa üzerine müş
teriler tarafından tesviye olunacaktır. 

İşbu ameliyatın icrası münhasıran sahibi imtiyaza aittir. 
Madde 15 — Sobalar ve saire için gaz iş'ali hususunda 

sahibi imtiyaz mezun olup fakat bunların fiatı mukavelenamede 
tayin olunan fiatı tecavüz etmez. 

Madde 16 — Tenviri umumî için Şehremanetinden tayin 
olunan yedi yüz fenerin tezyidine Şehremanetince lüzum görül
düğü halde altı ay evvel sahibi imtiyaza ihbar olunacak ve 
tezyidi taleb edilecek fenerlerin adedi her defasında beşten iki 
yüz aded feneri tecavüz etmiyecektir. 

Madde 17 — Müddeti imtiyaziye zarfında elektirik ve sair 
muhteriatı cedide ile dairei imtiyaziye dahilinde bulunan mahal
lerin tenviri hükümeti seniyece taleb buyrulur ise sahibi imti
yazın hukuk ve menafii meşruasına halel gelmemek üzere bu 
babda lâzımgelen şerait Şehremanetile bilittifak kararlaştırıla
caktır. 

Madde 18 — Sahibi imtiyaz umuru tenviriyenin inzibatı 
idaresi için Şehremanetine vukubulacak müracaatında hakkında 
nizamı dairesinde teshilât ve muaveneti mümküne ifa oluna
caktır. 

Madde 19 — Müddeti imtiyaziye zarfında gaz fabrikasile 
müteferriatından emlâk vergisi alınmıyacaktır. 

İrade tarihi 6 zilhicce 1304, 13 ağustos 1303 

JVs: 2 3 2 — Maadnı Nizamnamesi 
BİRİNCİ F A S I L 

Maadinin aksamı 

Madde 1 — Gerek ziri zeminde ve gerek sathı arzda 
bulunan maadin usulü imalleri itibarile üç kısma munkasimdir. 
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Birinci kısma maadini asliye, ikincisine maadini sathiye, 
üçüncüsüne taş ocakları tesmiye olunur. 

İşbu nizamnamenin hükmü yalnız birinci ve ikinci kısımlara 
şamil olup taş ocakları nizamnamei mahsusu hükmüne tabidir. 

Madde 2 — Maadini asliyeden madud olan mevad ziri 
zeminde arzın derinliğine doğru ya damar ya tabaka veyahut 
yığın halinde vaki altın ve gümüş ve platin ve civa ve kurşun 
ve demir ve nühas ve kalay ve çinko ve bismot ve kobalt 
ve nikel ve krom ve arsenik ve manganez ve antimoan ve alo-
minyom ve bunlara mümasil mevaddı madeniye ile kehribar ve 
kükürt ve şap ve grafit ve envai maadin kömürü ve zift ve 
neft ve asfalt ve petrol ve petrola mümasil sair mevaddı ma
deniye ve her nevi zikiymet taşlar ve zımpara ve lüle taşı ve 
borasitli mevaddı müştemil ecsamı muhtelife ve kaya tuzu ve tuzlu 
sular ile tabii tuzlu ve bakirli sular ve sıcak ve soğuk miyahi 
madeniyeden ibarettir. 

Madde 3 — Maadini sathiyeden madud olanlar bir sureti 
gayri muntazamada sathı arzda bulunan ve ameliyatı sathiye 
ile istihsal olunabilen demir cevherleri ve kibritiyeti hadide 
tahvili kabil piridli topraklar ile madenli ve kumlu ve alüminli 
topraklar ve atik cüruf ve turp tabir olunan mahrukat gibi 
mevaddı madeniyedir. 

İKİNCİ FASIL 

Ahkâmı umumiye 

Madde 4 — Maadini asliye ve sathiyenin işletilmesi iradei 
seniyei hazreti padişahı şerefsuduruna mütevakkiftir. 

Madde 5 — Maadini asliyenin işletilmesi doksan dokuz 
sene müddetle mültezimlerine ihale kılınır. Ancak krom ve zım
para ve boratlı maddelerden ve bunlara mümasil sair mevad-
dan olupta damar halinde olmıyan ve bütün bütün yığın halinde 
bulunan mevaddı madeniyenin maadin idaresinin takdirine göre 
doksan dokuz seneden ziyade ve kırk seneden eksik olmamak 
üzere ihalesi caizdir. Müddeti ihale zarfında madenler ahara 
füruht olunur. Varis tariklerile ahara devir ve intikal dahi eder. 
İşbu devir ve intikal muamelâtı maadin idaresince teşkili tara
feyn ile defteri mahsusuna kayid ve mukabilinde ilmühaber ita 
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etmek hususlarından ibarettir Şu kadarkı devir ve intikal mua
melâtı işbu nizamnamede munderıç şeraitin icrasını tehir edemez. 

Madde 6 — Maadın imalı için daimî surette bir yerde kal
mak üzere vaz' ve inşa olunan makine ve ebniye ve kuyu ve 
ocak ve inşaatı saire ile mağaralar derununda istimal olunan 
beygir ve maden ihracı ve nakil ve tathir ve tenkıhı için müs
tamel kâffei alât ve edevat ve bir senelik levazımat demirbaş 
addolunur Ve bunların deyin mukabilinde hacız ve füruhtu caiz 
olmaz 

Madde 7 — Maadın imalı zımnında istimal olunan sair eş
ya ve ihraç olunan mevaddı madeniye ve sermaye hısselerıle 
menafıı eşyayı menkuledir 

Madde 8 — Arazii memlûke ile arazii mevkufeı sahıhada 
zuhur eden madenlerin sureti ihale ve ilzamı işbu nizamname 
ahkâmına tevfık olunmak üzere anlardan istifa olunacak resmi 
nısbıden humsu idareye ve maadası arazı sahibine ve yahut 
vakfı canibine ita olunur 

UÇUNCU FASIL 

Madenin usulü taharrisi 

Madde 9 — Bir adamın tahtı tasarrufunda bulunan arazide 
gerek doğrudan doğruya ve gerek bilvasıta bilâ ruhsat hafri
yat ıcrasıle maden taharrisine salâhiyeti vardır Ancak arazi
sinin mevki ve hududlarını ve ne cins maden taharri edeceğini 
ba arzuhal hükümete ıhber edip mukabilinde ilmühaber istihsal 
etmedikçe muaflığını ve hakkı tekaddumunu ısbat edemez 

Madde 10 — Bir kimse gerek arazii halıyeı emırıyede ve 
gerek sahibini ırza edemediği arazide zırdekı maddede beyan 
olunacak usule tevfikan Hükümetten ruhsatname istihsal etme
dikçe maden taharri edemez 

Madde 11 — Bir veyahut ziyade kasaba ve karyelere 
mahsus mer'a ve koru ve pazar yen ve meydan gibi umuma 
aid mahallerde maden taharrisi için istida vukuunda hafriyat 
ve ameliyatı vakıadan o karye ve kasaba ahalisinin ıhtıyacatı 
hasr ve tazyik olunamıyacağı bılkeşıf tebeyyün ve tahakkuk 
eder ise taharri ruhsatnamesi verilir 
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Madde 1 2 — Cevanibi erbaası duvar ile muhat arazı de
rununda veyahut avlu ve bahçe veya bunlara yuz elli zira 
budu mesafede vaki araziye mutasarrıf olan kimsenin rızası 
tahsil olunmaksızın mil ve burgu ile kuyu hafrı veya baca 
kuşadı ve alât ve edevatı madeniye vaz ı için mağara inşası 
caiz olamaz 

Madde 13 — Sahibi razı olmıyan veyahut arazii emırıye 
ve halıyeden bulunan bir mahalde maden taharrisine talib 
olanlar icrayı taharriyat edecekleri mahallin merbut olduğu 
vilayet valisine arzuhal itasile ruhsatname istihsaline mecbur
durlar 

Madde 14 — Ruhsat istidasını havı ita olunacak arzuhalde 
müstedinin ısım ve şöhret ve san'at ve tebaıyetı ve ikametgahı 
ve şürekâsı var ise ısım ve şöhret ve ttbaıyet ve ikametgâh
ları ve arazının mevkii ve hududları ve hangi liva ve kaza 
dahilinde olduğu ve ne cins maden aranılacağı vc ıra/mın 
nevi ve arazı eşhas uhdesinde olduğu halde ısım vı sohre 1 r ı 
ve mahalli mezkûrun hafrınden terettub edecek zarar ve ziya
nın tazmin edileceği tasrih olunur Ve anonim şırkt tı namına 
tahaırı ruhsatı taleb olunur ise Hükümetçe musaddak olduğunu 
mubevyın evrakın birlikte itası lazımdır 

Madde 15 — Maddei sabıkada muharrer arzuhalin itasile 
beraber deften mahsusuna kaydolunaıav bil ı tel ır makbuz 
ilmühaberi verilir Meclisi İdarei Vılavt tçe istidası s» raıtı n ı / ı 
mıyeye muvafık bulunduğu tahakkuk eylediği surette kefil 
alındıktan sonra ruhsatname tarihinden itibaren nihayet bir 
seneyi tecavüz etmemek üzere maden taharrisi için ruhsatname 
verilecek ve bir sureti maadm idaresine, gönderilecektir Z ikro
lunan ruhsatnamelerin itası münhasıran vilâyet valilerine 
muhavveldır 

Madde 1 6 — Müddeti taharrinin ınkızasında temdidi iste
nilir ise şeraiti mevzuasının tecdıdıle bir sene daha temdidi 
caizdir Ancak bu müddet zarfında d ıhı ciddi bir teşebbüste 
bulunulmaz ise taharri müddeti temdid olunmaz, ve o yer ıçm 
muteharrıye yeniden diğer bir ruhsatname dahi verilmez 

Madde 17 — Taharri ruhsatını haiz olan şahıs veya şirket 
mevaddı sabıkada beyan olunan müddetler zarfında işbu ni
zamnamenin ihale ve imalı maadin hakkındaki dördüncü faslı 
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ahkâmınca ihalenin istihsali ıçm lâzımgelen muamelata teşeb
büs etmediği surette ruhsatnamenin iptal olunduğu kaydı bala
sına şerh verilip diğer talibine bir ruhsatname verilir ve işbu 
fesih ve iptal muamelesinden dolayı muteharrn sabıkın hiç bir 
gûna masraf ve tazmin iddiasına hakkı olamaz 

Madde 18 — Maden taharrisine mezun olan kimse veya 
şirket haiz olduğu ruhsatı vahi vilayetin ıznıle ahara terk ve 
füruht edebilir, fakat yirmi birinci madde mucibince esnayı ta
harride ihraca mezun olduğu mevaddı madenıyeyı Maadin İda
resinin malûmat ve mezuniyeti olmadıkça hiç bir suretle sarf 
ve füruht edemez 

Madde 19 — Madenin müddeti taharrisi tekmil olupta ruh
satnameye malık olan kimsenin şeraiti nizamnameyi icra ve 
ikmal etmemiş olmasından naşı fermanı âlı sadır olmadığı veya 
sahibi tarafından takibi maslahat olunmıyarak maden terk 
olunduğu surette taharri esnasında ihraç olunan mevaddı ma-
denıyenın mensup olduğu nev'ın kırk uçuncu maddede beyan 
olunan en yüksek derecesinde resmi nısbısı alınarak nakil ve 
furuhtuna ruhsat verilir 

Madde 20 — Maden taharrisi için ruhsat verilmiş olan hu
dudu madeniye dahilinde ruhsatnamenin havı olduğu müddet 
zarfında yine o cins maden taharrisi için ahara ruhsat verilmez 

Madde 21 — Taharri olunmakta olan madenin değen an
laşılmak için Avrupaya numune gönderilmek istenildiği halde 
bir defa ıçm madenin cinsine gore yuz tonilâtoya kadar rüsu
mu nısbıyesı ahz olunarak nakil ve ihracına müsaade olunur, 
rüsumu nısbıye madenin cinsine gore işbu nizamnamenin kırk 
uçuncu maddesinde tayın olunan en yüksek miktar resim üze
rinden ahiz ve istifa kılınır. Mevaddı madenıyenın kıymeti dahi 
Avrupada carı olan fıattan memaliki Osmaniye iskelesinden 
Avrupaya kadar lâzımgelen navul ve masarifi saire badettenzıl 
mütebakisi üzerinden tayın olunacaktır 

Madde 22 — On sekizinci, on dokuzuncu, yirmi birinci 
maddeler hükmüne mugayir hareket edenlerden vırmı beş 
altından yuz altına kadar cezayı nakdî alınır, ve ruhsatname 
istirdat kılınır, ve ruhsatsız mevaddı madeniye satmışlar 
ise anın rüsumatı muayyenesı dahi malın esmanından ıkı kat 
olarak başkaca istifa olunur 
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D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Maadın şeraiti ihale ve imalı 

Madde 23 — Tebaai Osmanıyeden veyahut Devleti alıyenırı 
tasarrufu emlak hakkında bin ıkı yuz seksen uç senesinde vaz 
etmiş olduğu kanunu kabul eden duveh ecnebiye tebaasından 
münferiden veya bılıştırak maden imaline talip olanlara kava-
nını haliye ve mustdkbeleı Devleti alıyeye tevfıkı hareket eyle
mek şartile ruhsat verilir 

Madde 24 — Bir madenin imaline ruhsat verilmezden mu
kaddem uç maddenin tahkik ve tetkiki elzemdir 

Birincisi keşfolunan madenin işletilmesi mumkun olmak, 
ikincisi o madenin civarında diğer maden olupta anın tatiline 
sebeb olmıyacağı muhakkak bulunmak, uçuncusu imalâtın dairei 
icrasında kıla ve ıstıhkamat bulunupta onlara mazarratı olmı
yacağı tahakkuk etmektir 

Madde 25 — Bir madenin mutıdı veya maden nizamname
sinin ahkamını icra edememesinden, veya bulduğu madenin kurb 
ve civarında bulunan diğer bir madene ırası hasar eylemesin
den, yahut istidasını takıp ve icraya ısbatı iktidar etmemesinden, 
naşı madenin ahara ihalesine karar verildiği halde kâşifine mu-
cıdlık hakkına mukabil tazminat itası mukarrerdir İşbu tazmi
natın miktarı taharri için ihtiyar olunan masraf ve muteharrının 
hal ve şanına nazaran nihayet yarım Osmanlı altınını tecavüz 
etmıyecek olan yevmıyesıle madenin hasılatı safıyesınden niha
yet yüzde beş derecesinde ita olunacak bir mükâfat mecmuuna 
muadil olmak üzere maadın idaresince takdir ve tayın ve mül
tezim tarafından tediye olunmak üzere fermanı aliye derç 
olunacaktır Tazminatı mezkûre tediye olununcıya dek ihale 
olunan maden ashabı matlup için hükmündedir 

Maadın idaresi tarafından tayın olunan tazminatın miktarı 
hakkında mubayenetı efkâr hasıl olduğu takdirde keyfiyet ıstı-
nafen Şûrayı Devlette fasıl ve ruyet olunur , fakat bu tetkıkat 
ihale muamelesini tehir edemez 

Madde 26 — Hakkı taharriye nail olupta bıttaharrı keşif 
ve ihraç ettikleri maden için ihale istidasında bulunanlar 
evvel emirde baarzuhal maadın idaresine müracaat edecekler
dir işbu istidanamede şahıs vahıd ise kendi ısım ve şöhreti 
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ve sanatı ve tabiiyeti ve eğer şirket ise şürekânın isim ve şöh
retleri ve ikametgâhı kanunileri ve maden işletmek üzere teşek
kül etmiş bir anonim şirketi namına istida olunmuş ise bunun 
kanuna tevfikan teşekkül etmiş Osmanlı şirketi olduğu ve ma
denin mevkii ve imal edilecek maden ne kadar mahal istiap 
edecek ise o mahallin hududları ve ihraç olunacak cevherin 
cins ve hasılatın hangi suretle füruht olunacağı ve lüzumu olan 
hatap ve kömür ve sair mahrukat Orman Nizamnamesi ahkâmı
na tevfikan ne suretle tedarik edileceği ve arazi sahibi var ise 
onlara ne miktar tazminat tediyesi teklif olunduğu ve madenin 
kavaidi fenniye dairesinde imaline müteahhid idiğü beyan ve 
tasrih edilecektir. 

Madde 27 — Maddei sabıkada beyan olunan istidanameye 
maden imal olunacak mahallin beş binde bir mikyasında olarak 
biri birine mümasil üç kıta haritası raptolunacaktır. 

İşbu haritada maadinin hududu imkân müsaid olduğu 
mertebe yer üzerinde sabit noktalar intihap olunarak bu nok
talar beyninde vaslolunan hatlar vasıtasile irae olunacak ve 
bunda ihraç olunacak mevaddı madeniyenin vaziyeti dahi gös
terilecektir. Haritalar ile beraber madenin taharri ameliyatını 
icra etmiş olan mühendisin raporu ve esnayi ameliyatta ihraç 
olunan mevaddı madeniyeden tahlil ve hıfz olunmak için mik
tarı kâfi numunesi hükümeti mahalliye canibinden mahfaza deru-
nuna mevzuan memhur olduğu halde birlikte takdim olunacaktır. 

Madde 28 — Maadin müteharrileri taraflarından imali maadin 
için istida vukunda madenin iptidayi taharrisinde valii vilâyet 
ve mühendis taraflarından verilen malûmat üzerine maadin 
idaresinde tutulacak kayda müracaatla beraber istidaname 
münderecatı mevaddı sabıka ahkâmına muvafık olduğu surette 
defteri mahsusuna kayid edilir, değil ise ikmal ve tashihi zım
nında sahibine iade olunup işbu nizamname hükmüne tamamile 
mutabık olmadıkça kayid muamelesi icra olunmaz. İstidaname
lerin maadin idaresi canibinden kabul ile kayid veyahut iadesi 
sürati mümküne ile icra olunmak lâzımdır. 

Madde 29 — İstidanamenin kabul ve deftere kaydini müte
akip masarifi ashabı istidaya aid olmak üzere keyfiyeti ihale 
Dersaadette tab olunan gazetelerden Türkçe ve Fransızca olarak 
ikisi vasıtasile ve bunlardan başka evrakı mahsusa ve vilâyet 

TBMM KÜTÜPHANESİ



893 

gazetesıle ıkı ay ilan ettirilir ve ılanat varakalarının matbu 
suretleri merkezi vilayette ve sancak ve kazalar ile madenin 
bulunduğu kazanın bilcümle karıyelerınde munasıb mahallere 
talik olunur, ilan olunacak maddeler madenin mevki ve hudud 
ve nevi ve cınsıle ihale olunacak mültezimin isminden ve müd
deti ihaleden ibarettir 

Madde — 30 — İlan müddetinin ınkızasında bir taraftan 
bir gûna itiraz vuku bulup bulmadığı ve vuku bulmuş ise 
ıtıraznameler ile maden mühendisinin mülâhazatını havı takriri 
ve vilayetin rey ve mutaleatı ıkı ay zarfında maden idaresine 
ış'ar olunur Müddeti ilanın ınkızasından sonra vuku bulan ıtı-
razat kabul olunmaz 

Madde 31 — Maddei sabıka mucibince maadin ıdaı esine 
varıd olan evrak cumleten maadin fen odasına havale olunur 
işbu oda tarafından tetkikatı fenniye badelıcra mutaleat ve 
mülahazatı havı bir kıt a takrir ile evrakı mezkûre maadin 
idaresine iade kılınır 

Maadin idaresi tarafından tetkikatı lazıme badelıcra isti
danamenin deftere kayid olunduğu tarihten itibaren altı ay 
mürurunda fermanı alının suduruna müteallik muamelatın icrası 
tacil olunacaktır 

Madde 32 — Bir madenin ihalesi için şartname ve mu
kavelesi maden idaresinden bittanzim mensup olduğu nezaret 
vasıtasıle Babıalıye irsal olunup Şûrayı Devlette tetkik olun
duktan sonra ledelarz müteallik buyrulacak iradei seniye mu
cibince fermanı alisi ita olunacaktır 

Madde 33 — İhale fermanı alisi şerefsadır olduktan sonra 
hukmu munıfı yirmi dokuzuncu maddede tayın olunan mahal
lerde bir defa ilan ettirilir ve bunun masarifi dahi fermanı 
âliyi haiz olan mültezim tarafından tesviye olunur 

Madde 34 — Ba fermanı âlı maden imaline mezun olan 
mültezimler Devletin ruhsatını evvelce tahsil etmedikçe müşa
reket tankıle veyahut sair bir suretle imaline mezun oldukları 
madenleri sair o cins madenler ile birleştirmeğe salâhiyetleri 
olmayıp aksı hareket ettikleri halde akıd ve ihale fesholunur 

Madde 35 — Ba fermanı âlı imal olunacak madenin arazii 
mahdudesı dahilinde emri âlu mezkûrun tasrih eylediği maadin 
ile mahlut olmıyarak sair cins maden zuhur eder ise anın 
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imalı için dahi mevaddı sabıka beyan olunan muamelat icra 
olunarak başkaca fermanı âlı istihsal olunmak lazımdır Böyle 
bir maden zuhurıle ihraç ve imalı için ruhsat istida olundukta 
o mahalde maden imal ve ihracına zaten ba fermanı alı mezun 
olan mültezim müddeti ilân zarfında talib olduğu surette şeraiti 
mutesavıye ile mucide tercih olunacaktır Fakat mucıdhk hak
kının temini için işbu nizamnamede münderıç mevad ahkamı 
bunlara dahi şamildir 

Madde 36 — Mevaddı sabıkada muharrer şeraite tevfikan 
fermanı alı istihsal olunmazdan evvel maden ihraç ve imaline 
teşebbüs edenlerden veyahut maden taharrisi ruhsatını haiz ol-
mıyanlardan ve taharri ruhsatnamesi alıpta yirmi birinci mad
dede gösterilen miktardan ziyade maden ihraç ve imal eylı-
yenlerden ameliyatın cesametine ve madenin ehemmiyetine gore 
yuz Osmanlı altınından bin altına kadar cezayı nakdi alındıktan 
başka ihraç olunan mevaddı madeniye dahi zaptolunur ve her 
kime zararı vuku bulmuş ise tazmin ettirilir 

Madde 37 — Devlet malı olan madenleıın imalı dahi işbu 
nizamnamede münderıç hudud ve tazminata ve şeraiti ımalıveye 
ve sair bu makule hususata dair mevad ahkamına tabı ola
caktır 

Madde 38 — Maadını mekşufe veyahut metrukcden olupta 
Devletçe malum ve mukayyed olan madenler ile ıhalelcıı mün
fesih bulunan madenler maadin idaresi canibinden resmen neşir 
ve ilan ve icabına gore bir sene müzayedesi icra olunup se
nevi en ziyade resmi nısbı verir talibine ihale olunur ve rü
sum ve vezaifi sairesi hakkında diğer madenler gibi işbu ni
zamname mucibince muamele edilir 

Madde 39 — Maadını mekşufeden olupta Devletçe malum 
ve mukayyed olmıyan veyahut işbu nizamnamenin neşı inden 
itibaren doksan dokuz sene evveline gehneıye kadar işlenme
miş olan maadin maadını gavrı mekşufeden addolunarak mu-
teharrılerı mucıdlk hakkına mazhar olurlar 

BEŞİNCİ F A S I L 

Maadin mültezimlerinin hukuk ve vezaifi 

Madde 40 — Maadin imalı için fermanı alı sudurunda bir 
defaya mahsus olarak madenin derece ve ehemmiyetine gore 
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elli adet Osmanlı altınından ıkı yuz altına kadar ferman harcı 
alınır 

Madde 41 — Maden imal edenler ıkı nevi resim vermeğe 
mecburdur, bınsı madenin ba fermanı âh muayyen olan hudu
du dahilindeki arazının beher cerıbı için resmi mukarrer namıle 
her sene istihsal olunur, diğeri madenin hasılatından rüsumu 
nısbıye namıle istifa edilir 

Madde 42 — Resmi mukarrer ba fermanı âlı imal ve ihraç 
olunan madenin sathı mustevu ufkî itibarile beher cerıbı için 
senevî alınması lâzımgelen on kuruştan ibarettir ve bu resim 
her sene mart iptidasında tediye olunur İmalât tatil olunsa 
bile ihalenin fesih olunduğu veyahut mültezim tarafından res
men terk ve kasrıyed edildiği güne değin işbu resmin her 
sene itası meşruttur Mülk olan mahaller ile evkafı sahıhadan 
olan arazının resmi mukarreri ashabına ve arazii emiriye ile 
tahsisat kabilinden olan arazii mevkutenin resmi mukarreri 
Devlete aıddır 

Madde 43 — Rüsumu nısbıye bakn ve simli kuışun ve 
komur gibi kuyu ve mağara hafrıle imal olunan madenlerin 
hasılatı gayrı safıyesınden yüzde birden beşe kadar alınır ve 
zımpara ve krom ve boratlı mevad ile lüle taşı ve sıcak ve 
soğuk mıyahı madeniye ve petrol ve zift ve neft gibi damar 
olmayıp vıgın halinde bulunan mevaddın hasılatı gayrı safıve-
sınden yüzde ondan yıımıye kadar istifa olunur 

İşbu rüsum Avrupaya nakil olunmak üzere hazırlanmış 
veyahut memaliki Osmanıyede kal ve izabe olunmak üzere 
kesir ve tt frık olunup cinsine gore yıkanmış olan cevherden 
ahiz ve tahsil edilir Rüsumu nısbıye cevherin mevaddı safıye-
sının iskeleden Avrupaya olan naklıytsıle kal ve izabe masari
finin tenzilinden sonra bakı kalan kıymet üzerinden tayın ve 
istifa kılınır 

Madde 44 — İhale olunan madenlerin tahsil rüsumatı ve 
muamelatı saıresı ol madenin bulunduğu vilayet valisine aıddır 
Mültezim madenden ihraç olunan veya buna muteferrı tezgâh
larda imal kılınan eşyanın cevher ve miktar ve cins ve kıyme
tini bir defteri yevmiye kayid ederek kendisine verilecek numu
nelere tevfikan her uç ayda bir kere onun birer icmalini hükü
mete vermeğe ve her senenin ıptıdakı ayında dahi senei sa-
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bıka hasılatının defterini valii vilâyete ita etmeğe ve bu hesap
lardan ve ahvali saireden dolayı valii vilâyet tarafından her-
ne vakit teftiş ve tahkik olunmak istenilir ise defter üzerinde 
hesabı sahihini irae eylemeğe mecburdur. 

Madde 45 — Rüsumu nisbiye mevaddı madeniyeden her 
bir cinsinin memaliki ecnebiyede ilân olunan fiatını ve tenzili 
lâzımg-elen masarifi nakliyesini ve kal ve izabe masarifini he
sabı mütevassıt üzere tayin edecek bir cetvel mucibince istifa 
olunur ve işbu cetveller altı ayda bir kere fiat ve navul fark
ları üzerine tashih edilir. 

Madde 46 — Rüsumu nisbiye madenlerine servet ve cesa
metine ve iskeleye olan budü mesafesine ve imalâtın suubet 
ve suhuletle mahrukatın ehveniyetine ve kırk üçüncü madde 
mucibince madenin cinsine göre maadin idaresince bittayin 
fermanı âliye derç olunur. 

Madde 47 — Harice gönderilecek mevaddı madeniye ge
miye tahmil olunmazdan evvel iskelede vezin olunarak rüsumu 
nisbiyesi maden memurları veyahut maadin idaresi tarafından 
memur olan gümrük memurları taraflarından tahsil edilir, şu ka-
darki memaliki Osmaniyede kal ve izabesi takdirinde kablelizabe 
maden memurları marifetlerile vezin olunarak kırk üçüncü mad
de mucibince mahallinde ahiz ve istifa' kılınır. 

Madde 48 — Maden mültezimleri her sene mart içinde se
nei sabıkada vukubulan imalât ve ihracatın kemmiyat ve key-
fiyatını havi müfredatlı iki kıta hesab cetvelini maadin idaresin
den irae olunan numune mucibince tanzim ile bir nüshasını 
maadin idaresine ve diğer nüshasını mahallî maadin idaresine 
veyahut makamı vilâyete ita ile mukabilinde makbuz ilmüha
beri ahz edecekler ve maadin idaresi tarafından her ne vakit 
teftiş ve tahkik olunmak istenilir ise maden hamilleri defterini 
irae ederek hesab vermeğe mecbur olacaklardır. 

Madde 49 — Maden mültezimleri maddei sabıkada beyan 
olunan hesab cetvellerini vakti muayyeninde ita etmedikleri 
halde kendilerinden beş Osmanlı altınından yirmi beş Osmanlı 
altınına kadar cezayı nakdî alınır ve işbu hesab cetvellerinde 
hasılatı vakıa miktarı sahihinden noksan gösterilir ve kaçak 
vukuu tebeyyün eder ise Devlete aid rüsumun noksanı iki kat 
olarak tazmin ettirilip hukuku umumiye ciheti dahi mehakimi 
cezaiyede başkaca fasıl ve hükmedilir. 
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Madde 5 0 — Bir madenin mültezimine vergi ve rüsumatın 
ve hüküm olunan cezayi nakdiler ile tazminatın ifası için valii 
vilâyet tarafından nihayet iki ayı tecavüz etmemek üzere bir 
müddet tayinile resmen ve tahriren tebligat icra olunur, bu 
müddet zarfında ifayı deyn etmediği halde yedinci maddede 
tadat olunan eşyayı menkule mahkeme marifetile zapt ve füruht 
ile tahsil edilir ve şayet eşyayi menkule kifayet etmez ise 
nizamı dairesinde emlâkinden istifayi deyn olunur. 

Madde 51 — Fermanı âli sudurunda madenin haritasında 
muayyen hududu maden mühendisi marifetile ve bulunmadığı 
takdirde belediye mühendisi hazır olduğu halde hükümeti ma
halliye canibinden mültezime tayin ve teslim olunur ve bu 
muameleyi havi olarak üç nüsha zabıt varakası tanzim ve zir
leri canibi vilâyetten tayin olunan memur ve mühendis ve 
mültezim veya vekili taraflarından müştereken temhir edilir; ve 
bunlardan bir nüshası mahallî hükümetinde hıfz ve diğer nüs
hası maadin idaresine irsal ve üçüncü nüshası mültezime ita 
kılınır. 

Madde 52 — Madenin tarihi tesliminden itibaren iki seneye 
kadar küşad ve imaline mübaşeret etmeğe mültezimi mecburdur. 
Müddeti muayyene zarfında madenin imalâtına mübaşeret 
olunmadığı surette esbabı mültezimden tahriren sual olunarak 
serd edeceği a'zar maadin idaresince şayanı kabul görülmediği 
halde temdidi caiz olmamak üzere yalnız altı ay daha mühlet 
verilir ve heman işe başlaması lüzumu kendisine tahriren ihtar 
olunur ve ihtarnamenin tebliğ olunduğuna dair ilmühaber 
alınır. 

Madde 53 — Mültezim maddei sabıkada beyan olunan 
altı ay müddetin hitamında imalâta mübaşeret etmediği halde 
ihalenin fesih olunacağı tahriren kendisine tebliğ olunur ve 
yine serd edeceği a'zar kaideten şayanı kabul olmaz ise feshi 
maadin idaresinden ba mazbata Babıâliye arz olunmakla beraber 
bir gûna diyeceği var ise üç aya kadar Şûrayı Dvlete müracaat 
etmekte muhtar olduğu resmen ve tahriren ihtar olunur ve 
ihtarnamenin tebliğ olunduğuna dair kendisinden ilmühaber 
alınır. 

Müddeti muayyene zarfında mültezim müracaat etmez 
veyahut mazereti kabul olunmaz ise Şûrayı Devletçe ihalenin 

T. 1 C. 5 F. 57 
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feshine karar verilir ve bılıstızan sadır olacak ıradei seniye 
mucibince fesih muamelesi icra ve Dersaadette ve madenin 
bulunduğu mahalde gazetelerle uç defa ilan ettirilir 

Madde 54 — B i r madenin münferiden veya müştereken 
imal ve idaresini deruhde eden mültezimler madenin imalatını 
fenne tatbıkan icraya muktedir olduklarını ıs-bat ve Hükümeti 
seniye ile maden idaresine karşı bir muduru mesul tayın 
edeceklerdir 

Muduru mesul madenin idaresine müteallik hususatta mül
tezimin vekili hükmündedir 

Madde 55 — Mültezim madende icra kılınan ameliyatın 
beş yüzde bir mikyasında ıkı kıta resmi musattahını tanzim ve 
bir kıtasını maadın idaresine ita edecektir ve her sene mart 
iptidasında işbu resimler üzerine senei sabıkada icra kılınan 
ameliyatı tersim ettirdikten sonra maadın idaresindeki resim ile 
mübadele eyliyecektir 

Madde 56 — Mültezim resmi musattahı vakti muayyenin
de teslim etmediği veyahut bu resim sahih ve mükemmel ol
madığı halde kendisinden beş altından yirmi beş Osmanlı altı
nına kadar cezayı nakdi alınacaktır ve masarifi mültezime aid 
olmak üzere idare canibinden yeniden bir resim tanzim veyahut 
mevcud olan resim tashih ettirilecektir 

Madde 57 — K ı r k sekiz ve kırk dokuzuncu maddelerde 
zikrolunan cetvel ve resimlerden başka tahtelarz icra kılınan 
ameliyatın beşyuzde bir mikyasında resmi musattah ve mu-
sennemı ve ameliyatın terakkıyatı yevmiyesini ve damarların 
ımtıdadını ve kalınlığını ve ıhrac olunan cevherlerin ve maden 
damarlarının sakaf ve dıvarlannın ahvalini ve madene cereyan 
eden mıyahın miktarını mübeyyin bir defter ile yevmiye ıhrac 
olunan cevherin miktarına dair diğer bir yevmiye defteri tanzim 
edecektir 

Madde 58 — Mültezim resmi musattah ve musennem ile 
defatiri taleb vukuunda maadın idaresinden tayın olunan mühen
dislere irae etmeğe mecburdur, işbu resim ve defterler su
reti muntazamada tutulmadığı takdirde mültezimden on O s 
manlı yuzluk altınından yirmi beş altına kadar cezayı nakdi 
alınmakla beraber masarifi mültezime aid olmak üzere resim 
vc defterlerin muntazaman tutulması için maadın idaresince bir 
memur tayın ve izam olunur 
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Madde 59 *— Maadin mültezimleri veya müdürleri imalâtı 
muayene etmek üzere mühendislere teshilâtı lâzıme icra ve mat-
lûb olan defter ve resimleri irae ve ameliyata muktazi kâffei 
tafsilâtı itaya mecburdurlar, bu bapta imtina ve muhalefet eder
ler ise kendilerinden on altından yirmi beş altına kadar cezayi 
nakdî alınmak üzere hükümeti mahalliye canibinden mühendis
lere muavenet olunacaktır; şu hal tekerrür eder ise cezayi nak
dî dahi iki kat olarak istifa kılınacaktır. 

Madde 60 — Yekdiğerine yakın veya muttasıl olup başka 
başka fermanlar ile ihale kılman maadinin bir kaide üzere imal 
olunmamasından dolayı asıl maadine veya madenciler ile civa
rındaki tesisata bir mazarratı hudus etmek ihtimali melhuz ol
duğu halde bu mazzaratın defi için mültezimler beyninde kaidei 
vahide ittihaz olunacak ve buna muvafakat hasıl olmadığı surette 
maadin idaresinin teşkili tarafeynile ittihaz edeceği kaidei vahi-
deye ittiba etmeğe mültezimler mecbur olacaktır. 

Madde 61 — B i r madenin hafr ve imalinde yani suların 
cereyanı veyahut 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 tarafeyn kendi beyinlerinde 
tayin edemedikleri halde Maadin İdaresi tarafından icrayi 
keşfiyat ettirildikten sonra takdir edilir. 

Madde 62 — bir madenin imali için fermanı âlide muay
yen hudud dahilinde vaki arazide eşhas uhdesinde bulunacak 
bir mahallin muvakkaten istimali lâzım geldiği takdirde bu 
mahallin bir seneye Kadar hali aslisine irca ile sahibine teslimi 
mümkün olupta ashabı arazi İrza edilemediği halde o mahal
den bir sene müddette arazi sahibinin ahzedeceği hasılatı 
safiyenin iki misli mültezim tarafından sahibi arza tediye olu
nacaktır. 

Madde 63 — Mültezimler kuyu ve mağara hafri gibi ma
denin imali için istimal edecekleri arazinin ashabını İrza ile 
mubayaa edeceklerdir, şayet beyinlerinde muvafakat hasıl ol
maz ise Hükümet canibinden tahmin ve takdir olunacak kıy
metlerinin iki misli sahibi arza tediye olunacaktır. 

Madde 64 — Maadin imalâtı ve ameliyatı için istihdam 
olunacak memurlardan mühendis ile ustabaşıdan maada sair 
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memurin ve amelenin tebaai Osmanıyeden ve madenin bulun
duğu mahal ahalisinden olması meşruttur, mültezimler bu şarta 
muhalif harekette bulundukları halde Maadın İdaresinden mül
tezimlere tebliği keyfiyetle ilk defası için yuz altın cezayı 
nakdî alınır, ve tekerrürü halinde madenin 53 uncu madde 
hükmüne tevfikan feshi muamelesi icra kılınır 

ALTINCI F A S I L 

Maddinin usulü zabıtası 

Madde 65 — Maadın İdaresi tarafından her vilâyet mer
kezinde bir maden mühendisi bulundurulacaktır 

İşbu mühendisler maadın idaresinden ita olunacak talimat 
mucibince maden mühendisleri maden imal olunan mahallerdeki 
ebnıyenın inhidamdan ve arzın çökmek tehlikesinden vikaye
sine dikkat ve nezaret edeceklerdir 

V e maden amelesinin ecri misli ve husnu rızaları ile kul
lanılıp bu yüzden kimseye cebir ve zarar vukua getirilmeme
sine vahi vilâyet ve mühendisler tarafından daima takayyüd ve 
ihtimam olunacaktır 

Madde 66 — Mühendisler madenin hafr ve imalinde gör
dükleri mahazırı veyahut lâzımgelen ıslahatı maden mültezim
lerine ve vukua gelen muhatarat ve mugayiri nizam harekâtı 
mahallî hukûmetıle maadın idaresine ihbar edeceklerdir 

Madde 67 — Maden imalâtı terk ve tatil olunur veyahut 
eşvayı madenıyeyı imal ile melûf olan sınıfın ıhtıyacatı sınaı-
yelerı ihlâl kılınır ise vahi vilâyetin ve mühendisin mutaleatı 
derakab maadın idaresine iş 'ar olunacaktır 

Madde 68 — Bir madende kaza vukuu melhuz olduğu 
takdirde maden mühendisi tarafından tedabiri lâzıme ittihaz 
olunmak ve mesuliyeti kendisine racı olmak üzere lüzum gör
düğü şeyleri hükümeti mahallıyeden taleb edecek ve canibi 
hükümetten dahi derhal verilecektir 

Madde 69 — Bir madende kaza vukuunda mültezimler 
veyahut memurlar derhal memurini hükümeti mahallıyeje ih
barı keyfiyet etmeğe mecburdurlar, maden mühendisi buluna
maz ise mültezimi tarafından madende bulunduıuhn mühendis 
marifetile kazanın sebebi tahkik ettirilmekle be iaber mtac 
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edeceği mahazirin önü alınmak için tedabiri lâzımeye teşebbüs 
olunacak ve alât ve edevat ve hayvanata ve ameleye ihtiyaç 
görülür ise masarifi mültezimlerin hesabına olarak tedarik olu
nacaktır; ve kazanın keyfiyeti vukuu telgrafla maadin idaresine 
bildirilecektir. 

Madde 70 — Maden mültezimleri madenlerde bir eczahane 
ile şehadetnameli bir tabib bulundurmağa mecburdur. 

Madde 71 — B i r madende imalâttan dolayı kazazede 
olanlara ve ailelerine verilmek üzere mahkemece hükmolu-
nacak tazminatı mültezimler ifaya mecbur olacaklardır, ve ka
zanın vukuu madenin sui idaresinden ve fennen lâzım olan 
şeylerin noksanından neşet etmiş ise elli altından yüz allına 
kadar başkaca cezayi nakdî dahi alınacaktır. 

Y E D İ N C İ F A S İ L 

Maadinin terkine dair ahkâm 

Madde 72 — Tahtı arzda icra olunan imalâtın hiç bir cüzü 
maadin idaresinin mezuniyeti istihsal olunmadıkça terk oluna-
mıyacaktır. mültezim madenin hangi cüzünü terk etmek ister 
ise evvel emirde bir kıt'a haritasını yapıp nevi ameliyatının 
tafsilini havi bir lâyiha ile valii vilâyete ita eder; ve mahallî 
maden mühendisi veyahut maden idaresi tarafından fen ve 
kaideye tatbikan verilecek karara göre icabı makamı vilâyetten 
icra kılınır. 

Madde 73 — Müddeti ihalenin inkizasından evvel esbabı 
mücbireden gayri bir sebebe mebni mültezim madeni terk 
etmek istediği halde altı mah mukaddem keyfiyeti bir beyan
name ile maadin idaresine bildirecektir. 

İşbu beyanname ile beraber madeni tahtelarz ve sathalarz 
mevcut olan mağara ve kuyu ve ebniye ve fabrika ve tesisatı 
sairenin resimlerini ve o güne kadar ihraç olunan cevherlerin 
kemmiyet ve keyfiyetlerini havi lâyiha ve cetvel ve defterleri 
dahi ita edecek ve işbu beyannameye hiç bir gûna şart ve 
teklif derç olunmıyacaktır. 

Madde 74 — Esbabı mücbire tahtında olmıyarak imalât 
bir sene müddet tatil olunduğu halde maadin idaresi tetkikatı 
lâzımeyi icra ettikten sonra imalâta tekrar bed olunmak üzere 
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bir mühlet tayın edebilir ve bunun hitamında maden yine ışle-
tılmeyıp muattal bırakılır ise elli uçüncu madde hükmüne tev
fikan fesih muamelesi icra kılınır 

Madde 75 — İşbu nizamnamenin mevaddı muhtelıfesmde 
beyan olunan esbabdan dolayı bir maden terk olunduğu veya
hut ihalesi fesh ile fermanı alı istirdat kılındığı veya müddeti 
ihale münkaziye olduğu halde mağara ve kuvular ve madenin 
muhafazasına lâzım olan şeyler mültezime tazminat verilmeksi
zin devlete veyahut yeni mültezime aid olacaktır yalnız sabit 
veya müteharrik makine ve alat ve edevat ve ıhrac olunan 
cevher ve hayvanat mültezimi atıkın malıdır; şu kadarkı devlet 
veya yem mültezim ehli hıbre tarafından takdir olunacak kıy
met üzerine mezkûr eşyayı külliyen veya kısmen ıştıra edebi
lirler 

Madde 76 — İhalenin terk ve feshi veyahut müddetinin 
ınkızası takdirinde mültezimler tazminat ve sair rüsum ve te
kalifi ifaya mecburdurlar ve maddei sabıkada beyan olunan 
alât ve edevat gibi eski mültezimlere aid eşyadan rüsum ve 
tekâlif ve matlûbatı saire tahsil ve istifa olunur 

Madde 77 — B i r madenin terkine karar verildikte elli 
uçuncu madde hükmüne tevfikan muamelei ılânıyesı ıeıa olu
nacaktır 

S E K İ Z İ N C İ F A S I L 

işbu nizamnameden evvel vukubulan ıhalata dair ahkâm 

Madde 78 — İşbu nizamnamenin muamelata aid hukmu 
eski nizamname mucibince ihale kılınmış olan madenlere dahi 
şamildir fakat o misillû maadının müddeti ımtıyazıyelerı temdid 
ve tenkis olunmaz ve mukavelenamelerinde tayın olunan rüsu
mu nısbıye ve mukarrerenın miktarı işbu nizamnamenin tarihi 
neşrinden itibaren on sene sonra bu nizam hükmüne tevfikan 
ahz olunmak üzere müddeti mezkûreyc münhasıran ipka edil
miştir 

D O K U / U N C U F A S I L 

Vaadim sathuje 

Madde 79 — Maadını sathiye ıtlak olunan madenleri as
habı ara/ı ba L r t m m alı istihsali ruhsatla bıla müddet işlet-
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mekte muhtardır, ve işbu fermanı âlı için dort osmanlı altını 
hare alınır 

Madde 80 — Arazı sahipleri maadını sathıyevı işletmedik
leri veva bir müddeti kalılede ışletıpte tatil ettikleri halde 
diğer talibine ihale olunur, şu kadarkı arazının kıymeti ehli 
hibre marifetile takdir olunduktan sonra kıymetin ıkı misli ve 
eğer ebnıve ve sair tesisat var ise anların dahi kıymeti hakı-
kıvesı peşin olarak yeni mültezimler tarafından arazı sahiple
rine tediye kılınır 

Madde 81 — Maadını sathiye imal olunan araziden arazii 
memlûke ve mevkufeı sahıhadan olmıyanları kanunen araza 
emırıve hükmüne tabıdır yalnız maden işlenen mahallerden 
ve maden için istimal olunan araziden müddeti imalâtta maden 
hasılatından alınması lâzımg-elen rüsumu nısbıyeden başka 
bedeli uşur ve saire ahzolunmaz 

Madde 82 — maadını sathıve imalı için ruhsat istidanamesi 
mustedının ısım ve şöhret ve sanat ve ikametgâhını ve made
nin mevkiini ve cinsini ve ne suretle işletileceğini mutazammın 
olacaktır Ve işbu istidanameye maden zuhur eden arazının 
beş yüzde bir mikyası üzere uç nüsha halitası dahi merbutan 
takdim kılınacaktır 

Madde 83 — Maadını sathıve imalı için verilen ruhsatna
mede imalâtın ahval \ekevfıyatı beyan ve sıhhati umumiye ve 
tunik ve ebniyenin ve su menbalarıle mecralarının ahvali ha-
zıralan muhafaza ve temin olunmak ve vukua gelecek 7arar ve 
ziyandan dolayı itası lâ7imjjelen tazminatın mıktau tayın kı
lınmak meşruttur 

Madde 84 — Maadını sathıve imaline dair ruhsatnımeleı-
derı mıdenlı toprak ve kıımhıın vık»nnmsı için istimal oluna-
n k mıvahın menba ve mecraları ve bade'ıstımal hangi mahal
den dtf vc ırr ı edileceği beyan kılınacaktır 

Madde 85 — Maadını sathıvenın imalatı maadını rslıvtde 
can o dup-u veçhı'e maadın ıdaıesı cmıbınden tavın olunan 
mühendis ve mcmuılaıın nezareti tahtında ıcıa kılınır 

M idde 86 — Maadını sathiye ış'etenltı her sene imalatın 
ahvalini ve bir senelik mahsulat ve imalatın kemmıyat ve key-
fıvalma d u r ılı nusln olarak müfredat defteıını tanzim ve bıı 
nüshasını vıln vılavete ve dığcıını ıruad n ıdaıesire ita ede-
c ekh ı dır 
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Madde 87 — Maadını sathıyeden bin esnavı imalatta m ı 
adını aslıve haline yanı tahtelaı/ kuyu ve mağaıalar ile inşa 
olunacak hale gelecek olur ise maadını aslıve hakkında me \ /u 
olan şerait mucibince ihale fermanı istihsal olunmaksızın 
o mısıllu madenleri imal ve ıhrac etmek memnuduı 

Madde 88 — Maadını sathıve ışletenleı seksen altıncı 
madde hükmüne muhalif harekette oulundukları takdirde ken
dilerinden on osmanlı altınından vu/ allına kadar ce/ayı nakdi 
alımı 

Ve seksen yedinci madde hükmüne muhalif hareketlen 
vukuunda bıla ruhsat maadını asliye ıhrac ve imal edenler 
hakkında ısbu nizamnamede muayyen muamelei cezaiye ıcıa 
olunur 

Madde 89 — Mültezimler madenlerinin işletilmesi ve ıhıac 
eıtıkleıı cevheılerın kal ve ı/abesı ıcın lüzumu olan kalhane \ e 
alat ve edevat \ e makineleri nizamatı belcdıve hükmüne tabı 
olarak inşa ve vaz ve istimal eckrleı 

Ve inşa olunacak kalhane ve filika v< makına ve mutefeı-
rıalı saıresının resim \ e tarıfname lc rını maadın ıdaı esine ıt u ı 
mecbuıduılat 

Madde 90 — Maadının usulü tasaırufıye sinden mutchaddıs 
ihtilaf ıdaıeten \ e bunun gavn deavı mehakimi adiye mı ıuc-
tıle hal ve f vsı! olunur ve yıımı uçuncu madde mucibince un 
deleiıne miadın ihale edilecek olan tebaai ecnebiye mu de rulıde 
edecekleri maadınden tehaddus edecek deavı 1 ukuku ıstıhlakı-
velerınden neşet eden daavıde carı usule tevfikan meln-
kımı adıvede goruhır 

Madde 91 — 3 mu ianem 1286 tarihli Maadın Nizam
namesi işbu nizamnamenin taııln neşrinden itibaren nufsuhtııı 

Madde c>2 — Mah/e Nezareti ısbu nizamnamenin icrasını 
memurdur 

Iral luııhı / S zuhur 130! „ s HO 
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Ns. — Hu ' i 'snarirl s u l a r ı n ı n l< mehdi m ü d d e t i 
ı n ı h v a / ı v e s i h a k k ı n d a ı ı ıukav e l c i m ı ı / c j N c l i 1 

\ e s a r l n a n ı r 

MI İv V \ I L l N \ M I 

Bir taraftan Devleti Aliye namına naıtket eden Ticaret vc 
Nafıa Nazın Devletin /ıhnı Paşa hazı etlen ile dığcı taıaftan 
Dersaadet Su Şirketi namına şirketi me/kûıe Direktörü Mosyo 
Pol Lıtal bevnınde mevaddı atıve kaı arlaştırılarak 8 receb 1291 
talihinde teati kılınan mukavelenameye /eylolunmuştuı 

Madde 1 — Hükümeti seniye 4 cemazıyelahne 1290 tali
hinde ısdaı e t t ıvJ i feimanı alı ile Teştıfatıı Hariciye Kamil ve 
1 arno beyler namına kuk sene müddetle ita buyıup maahhaıcn 
Deı saadet su şirketin n deıııhde etmiş olduğu imtiyazı nizam
name! dahilinin ikinci maddesinde musarrah olduğu uzeıe Nı-
/amnameı mezkurun tarihi tasdiki olan doksan doku/ senti 
hıcııvesı cema/ıv d ıhıresının on bıııncı gününden mutebeı ol
mak u/ere yetmiş bfs seneye iblağ eder Şirketin dahili dai
rei ımtıva/ı olan ve bu ktire berveçhi atı tevsi edilen mahal-
leıden su celb ve tev/u şııketı mezkûre^ e munhasıı olup hü
kümeti seniye mahalli meAûrenın gavıı yellerden dahi Beyoğlu 
ve Rumeli sahihle Dcısaadete su celb ve tev/u ı̂ ın dığeı şa-
tııs ve kumpanyaya ımtıva/ veımıvee ektıı Elhalctu hazıhı mev
cud olan bendler ılc bundan sonra ^euk Hükümeti Seniye ta-
lafından geıek ashabı hayrat canıblerındtn inşa olunup mec
canen icra edilecek sulardan ve sair menabıden ve ileride zıı 
mı edecek bu gibi menbalardan fi(,ı ve şişe ve desti gibi kap-
ıaı ılc su füruhtu kemakan scıbest vc müstesna olacak ve o 
eıvaıda vaki kuta ahalimle çıftukat ashabının evvı İden ola s>ci-
<4ij>ı vec,hık muhtaç oHukluı suvu ah/etmtk halukuna ^ııket 
manı olamıvaeaktıt 1 akat bunlaıın ıhtıvaelaıından fa/la olan 
sulan şirket hükümeti seniyeye bilmenac aa istimal ve ıeabı 
halinde ıstıml ık edebilecekti! 

Madde 2 Şirket evvelki ımtıva/ı mucibince Teıkos oo-
hle buna munsab olan Kızılderemn bu kılomctıo budme kadaı 
olan mahalden su almıva mezun isede golün sulan bo/uk bıı 
halde bulunduğu tahakkuk eylediğinden cc lb ve tev/ı olunacak 
sular kabili şuıb olmak uzeıe ısbuzevlı mukavelenameye meı~ 
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but " l w numaralı ve "b, harfi işaretli haritada kırmızı boya ile 
gösterilen ve Terkos ve Dayehatun ve Bedlık ve Eeznı koy 
ve Akalan ve Turk koy ve Sıneklı ve buyukhan ve Ayazma-
dere ve lstırancanın şimali garbı cihetinde vaki Kışla ve Çay 
dere ve Çurdere ve Elecık ve Karaburun ram mahaller ile 
mahdud arazı dahilinde bulunan kâffei menabı ve kumluklarla 
tahtelarz olan veyahut Terkos golüne cereyan etmekte bulunan 
mecralar sularını cem ile alabilecektir Ve suların gole dokul-
moksızın alınması multezem olduğu cihetle bunun için iktiza 
eder ise arazu mtzkûre hududu dahilinde bendler dahi inşa 
edecektir F"akat şirket kadım bendlere carı olan suları alamı-
vacak ve Evkafı Hümayuna aid su yollarına dahi ziyan vermı-
yecek vs şayet ırası ziyan eder ise tazmin edecektir 

Madde 3 — Şirket masarifi tamamile şirkete aid olmak 
üzere ' 2 „ numaralı ve t harfi işaretli haritada gösterildiği 
veçhile İstanbul cihetine de su götürülmeği ve kezalik masrafı 
şirkete aid olmak üzere ' 3 , numaralı ve "s„ harfi ışaıeth 
haritada gösterildiği veçhile yuz yetmiş uç aded vidalı harık 
musluklarını Nafıa Nezaretinin kabul ve tasdik edeceği resme 
gore inşa etmeği ve badeezın lüzumuna gore ferşedeceğı 
boruların kutru yetmiş milimetreden ziyade olanların üzerinde 
dahi budu vasatisi ıkı vuz metreyi tecavüz etmemek uzeıe 
kezalik nezaretin kabul ve tasdik edeceği surete gore vidalı 
harık muslukları tesısıle bunl ıra meccanen su vermeği ve 
kadımen dahili da.reı ımtıya/ı olan Halıcı Dersaadet sahihle 
Boğa/ın Rumeli tarafında ve Beyoglunda yapıldığı gibi İstanbul 
cihetinde dahi vırmı ade i umuma mahsus kuçuk çeşme ınş ısıle 
kezalik meccanen su vermeği ve "4„ ve 5 numaralı ve 'd» 
ve "h„ hartı ışaıeth hırıtılarda gösterildiği veçhile kadımen 
dahili d ııreı ımtıva/ı olan maha'lı mezkûrede evvelce inşa ey
lemiş olduğu cemin altmış altı aded harık muslugıle çeşmeden 
maada nezaretin kabul ve tasdik tdccegı lesmt pore yeniden 
vuz otuz aded vidalı harık musluğu inşa etmeği ve bunlardan 
başka gerek elyevm mevrud olup üzerine harık musluğu kon
in tmış borularla gerek ileride lüzumuna gore ferşedecegı bo-
ların kutru vetmış mıhmetıeden ziyade olanların uzeıınde budu 
vasatisi ke/alık ıkı yuz metreyi tecavüz etmemek uzerc ne / ı -
r J ı n k ıbul ve tasdik edeceği resme gore harık musluklarını 
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teksir ederek .meccanen su vermeği taahhüd eder İşbu vidalı 
harik musluklarıle çeşmelerin masarifi ınşaıye ve saırelerı şir
kete aiddir 

Madde 4 — Şirket gerek kadımen dahili dairei imtiyazı 
olan mahallerde ve gerek istanbul cihetinde elyevm mevcud 
ve badaezın yapılacak kışlalarla mekatıbı askeriye ve nizamiye 
ve zabtiye karakolları ve askeri hastahaneler ve harika mah
sus hazine ve havuzlar için lüzumu miktar meccanen su verece
ği gibi Tophanede vaki belediye hastahanesıle Hasekide vaki 
nisa ve Yenıbahçede vaki gureba hastahanelerı kı ceman uç adet 
hastahaneye beher yatak için yevmi kırk kıye nısbetınde olmak 
uzele kezalik meccanen su ita edecek ve ancak emakını mezkurt-
ye en karib bulunan ana su yolundan bed ile inşa olunacak şube 
yollarla emakını mezkûre derununda tevzi için yapılacak yolla
rın masarifi ve mezkûr harik havuzlarının inşa ve tamın daire
lerine aid olacaktır Ve Istanbulun iktiza eden meydan ve 
sokaklarını sulamak itin Şehremaneti celılesınce elyevm bu 
>olda ıhtıyaı olunan masarife nısbetle faıde gorulduğu halde 
şirketten bedel mukabilinde su alınacak ve bunun şeraiti şir
ketle emaneti muşarıleyha beyninde kararlaştırılacaktır 

Madde 5 — Şirket zırdekı fıkaratta tayın olunan şeraite 
muvafık ve kabili şurb su celb ve icrasına mecburdur Bunun 
için tahtelarz bulunan veya en berrak mecarı ve menabıden 
hasn olan suları cem ederek bunlardan gayrı zuhur edecek 
sıılaıdan sarfı nazar edecektir Tevzi edilecek sular berrak 
olacak ve Botıon ve Bod(.nın„ usulüne tevfikan mızanulma 
aletıle muayene edildikte on beş deıeceden ziyade gostermı-
yeeektır ve deı ununda bulunan kloıun miktarı beher litre için 
on beş mılıoramı tecavuz etmıy<cek yanı Azotatı arjan ile 
muayenesinde hafifçe bulanarak deı hal kabili muşahede bir 
tortu ptyda etmıyeeektır Bir de mez^uı sulat da bulunabilecek 
mevaddı hayvaniye ve nebatiyenın miktarı sıhhati umumiyeye 
muzır olacak derecede olmıyacaktıt Şayet şu ket bullardan 
fazla olarak terkos solunun sulanın dahi celb edecek olur ise 
mezkur pol sulunun dahi balcıda tasrih kılınan şeraite muvafık 
Oıması için tedabııı muktazmyı ittihaz edecektir ve şırketn 
celb ve ıeta edectgı sulaım tasfiye sı hakkında tayın olunan 
deıecatı t ıahhudatın ıcıası yedinci mıddtdc ikmali ameliyat 
i(_ın t ı j ı ı olunan müddetin ınkı/asından muteber olacaktıı 
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Maade 6 — Şırktt muceddedtn şerefsadn olacak fermanı 
alının itası ve işbu zeylin taatısı tarihinden ıtıbaıen uç man 
zarfında şartnamede bevan olunduğu veçhile keşfıyatı kat ive 
üzerine istanbul ciheti su yollarının mükemmel hu ita ve lau-
hasını tanzim ile Nafıa Nezaretine takdim edecektu ve nezaıet 
işbu haııta ve layihayı tarihi takdiminden itibaren uç mah zaı-
fında bıttetkık yolunda olduğu surette halıle olmadığı takdirde 
ıcabeden tadilât ve tashıhatın ıcrasıle tasdik eyliyecektir ve 
dokuzuncu maddede gösterildiği üzere istimlakine lüzum goıı -
len arazı ve emlakin haritalarını keşfıyatı katıve haritaları ılf 
b^rab r takdim edecek ve su yollarının sureti teftışıle sulatın 
tevziine ve inşaatın muhafazasına dair nizamnameleri işbu zeyli 
mukavelenamenin tarihi taatısınderı itibaren bir sene zarfında 
Nafıa Nezaretinin tasvıb ve kabulüne arz evlıyecektır Fakat 
ileride hım hacette mezkur nızamnameleım tadıl ve tebdilini 
teklif edebilecektir 

Madde 7 — Su şu keti masarif ve zarar ve hasarı tarafına 
aid olmak üzere işbu zeylin teatisi tarihinden itibaren doku/ 
mah mucldet zarfında istanbul ciheti ameliyatına mübaşeret 
etmeği ve mezkur ameliyatı tarihi mübaşeretten itibaren IKI 
sene müddet zarfında ikmal eylemeği taahhüd edeı Ameliyat 
kavaidi fenne ve merbut şartname ahkamına ve kabul ve tasdik 
olunan harita ve layihalara tatbıkan icra olunacaktır Fakat 
bihakkın sabit olacak esbabı mucbıreden munbaıs halat müs
tesna olup bu misillû ahvalden dolayı ameliyat ne kadaı 
müddet tatil olunur ise müddeti ıkmalıye dahi o kadar temdıd 
edilecek ve şukadar kı esbab. mucbırcnın vukuunu dcıhal Şe ı-
remanetıne ve Nafıa Nezaretine ıhbaı eylemeğe şirket mecbuı 
bulunacaktır 

Madde 8 — Nafu Nezaret ve Şehremaneti eehlelerı esnayı 
imalatta suverı ıcraıyesını ve hitamında ve kabul olunmazdan 
evvel betekrar imalatı vakıayı ve müddeti imtiyaziye zarfınd ı 
ıdaıe ve tevzi ve taksim muamelâtını \ e tesisatın husnu halde 
muhafaza olunup olunmadığını birer komiser vastasılc muayene 
ve teftiş elıyecektıı İşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil 
şirket ameliyata mübaşeret ıçm tayın olunan müddetten itiba
ren müddeti ımtıya/ıvenın hitamına kadar beher mah nısfı 
Nafıa Nezaret ve nısfı dıgerı Şehremaneti eehlelerı emırleııne 
tediye olunmak üzere senevi uç yuz lira ita edecektir 
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Madde 9 — İşbu ameliyat menafıı umumiyeye müteallik 
hususattan bulunduğundan suların cemine ve su yollarıle havuz 
ve müteferriatının inşasına muktazi olan ve icrayı ameliyattan 
evvel veya sonra tesisata halel getireceği taayyün eden arazı 
ve emlakten efrat uhdesinde olan veyahut devairi umumiye ve 
hususıyeye aid bulunanların ve ameliyatın icrasından dolayı 
ashabının mutazarrır olacağı arazı ile ebnıyeı sairenin 
ve miriye aid ebnıyelı emlâkin mubayaası hususunda 
şirket ashabıle uyuşamadığı halde İstimlak Kanununa 
tevfikı muamele adecek ve arazii mezkûre dahilinde arazn 
emırıyeı halıye bulunduğu halde şirkete meccanen terk 
olunacak ve gerek hını ameliyatta ve gerek taş ve saire ihracı 
ıçm muvakkacen istimali lâzımgelen mahaller Hükümeti mahal
liye marifetile şirket tarafından ashabına tazminat verilmek 
şartıle muvakkaten istimal olunabilecektir Suların cemi ve tas
fiye ve icra ve tevzii için gerek ahadı nas uhdesinde bulunan 
ve gerek umuma ve kura ahalisine ve devaıre aid olarak in
tikal ve ferağı caiz olmıyan arazı dahilinde yapılacak imalât 
için ıras edilen hasara muadil ve muhamminlerin tahmini üzere 
şirket bir defalık tazminat verecektir İmalât ıçm muktazi taş 
ve kum ve kireç çıkarılacak yerler arazu emırıyeı halıyeden 
ise imalât muddetınce tarafı Hükümeti senıyeden meccanen 
müsaade buyurulacak ve eğer bu yerlerin ashabı var ise şirket 
sahiplerini ırza ve ıskat edecektir ve şirketin su icrası için 
şimdiye değin haritaları mucibince imal ıdıp Nafıa Nezaretınce 
kabulü kat'ısı icra kılınmış olan ameliyatın vaki olduğu mahal
ler hakkında dahi bu maddenin hukmu carı olacaktır 

Madde 10 Su yollarının ve müteferriatının inşaatı ıptıda-
ıyesı ıçm gerek memaliki Devleti âlıyeden ve gerek diyarı ec-
nebıyeden celb ve tedarik olunacak demir borular ve maden 
komuru ile makınalar ve sair alât ve t devat ve levazımat güm
rük resminden muaf tutulacağı gibi şirketin müddeti ımtıyazı-
yesı zarfında arazı ve ebniye ve sermayesıle varidatı üzerine 
bir gûna vergi tarh olunmıyacak ve şirketin çıkaracağı hisse 
senedatı ve tahvilâtı ile işbu mukavelename ve merbut şartna
me damga resminden muaf olup fakat muamelâtı saıresınde 
damga resmine tâbi olacaktır 
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M^dde 11 — Suların taksim ve tevziine W fı başlıca bir 
kısmın imalatı ikmal olunduğu şirket tarafından ihbar olun
dukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen komisyonu 
marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakkaten ahz 
ve kabul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden itibaren bir 
sene sonra yine bir fen komisyonu maııfetıle ameliyatı vakıa 
tekrar bilmuayene kaidei fenne muvafık ve şartname ahkâmına 
mutabık oleuğu tahakkuk eylediği halde işbu komisyonun tan
zim edeceği raport üzerine Nafıa Nezareti tarafından katiyen 
kabulü muamelesi icra olunacaktır İşbu muayene komisyon
larının bilcümle masarifi şirkete aid olacaktır 

M^dde 12 — Şirket gerek ana yollarını ve gerek mukassım-
lerle bilcümle mutefernatını ve alât ve edevatı sabite ve mu-
teharnkesını müddeti imtiyaziye zarfında masarifi kendine aid 
olmak üzere daima tamir ve husnu halde muhafaza edecektir 
Aksı hal vukuunda şartnamenin on ikinci maddesi mucibince 
muamele olunacaktır 

Madde 13 — Şirket umumun mürur ve ubur edeceği yol
larda vucude getireceği ameliyatın umuıu zabıtasına ve husnu 
muhafazasına müteallik olup elyevm mevcut bulunan ve ilende 
tanzim olunacak olan bilcümle nızamatı Devleti âlıyeye tevfıkı 
hareket etmeğe mecburdur Şirketin kusurundan naşı su yol
larının bir kısmında veyahut mecmuunda su icrası tatil olun
duğu halde Hükümet masarif ve zarar ve hasarı şirkete aid 
olmak üzere suların muvakkaten tevzi ve cereyanını temin 
için şartnamenin on ıkına maddesine tevfikan tedabırı lâzime 
ittihaz edecektir 

Madde 14 — Şirketin İstanbul cihetine de icra edeceği su
yun mukaveleı evveliye hükmünce 25 kıyyesının fiatı nihayet beş 
para olmak üzere füruht olunacak ve (2) numaralı ve " T , harfi 
işaretli haritada gösterilen borulardan maada suların tevzii için 
temdid kılınacak su boruları ahali tarafından taleb vuku bul
dukça ve nıhayetunnıhaye abonelerin bedeli senevisi tevzii mı-
yah için şirket tarafından ihtiyar olunacak masarifin yüzde 
yirmi beşi raddesine baliğ oldukça derhal vaz ve temdid kılı
nacaktır 

Madde 15 — Şirket taahhüdatı vakıasının icrasını temınen 
muceddeden şereftastır buyrulacak fermanı âlının ısdarı ken-
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dısıne tebliğ olunduğu tarihten itibaren bir mah zarfında Bankı 
Osmaniye ya nakden veyahut piyasa fıatıle esham olarak ıkı 
bin lira kefalet akçesi tevdi edecek ve şukadar kı esham tevdi 
eylediği halde tedennıı hattan dolayı terettub edecek noksanı 
ikmal edileceği bir bank tarafından taahhüd ettirilecektir ve 
mezkûr kefalet akçesi tevdi olunduğunu muteakıb fermanı âh 
kendisine teslim olunacaktır İşbu kefalet akçesi ameliyat kaf
iyen kabul olunduktan soma iade olunacaktır Zikrolunan bir 
mah müddetin inkızasına değin şirket kefalet akçesini tevdi 
etmediği halde kendisine ihtara hacet olmaksızın işbu mukave
lename ile haiz olduğu hukuku cedıdesınden sakıt olacaktır 
Şu kadar kı şu ket işbu kefalet akçesini nakıd veya esham 
olaıak banka aynen tevdi etmek veyahut bank ile uyuşup tevdi 
etmiş hükmünde bir sened getıımekte muhayyerdir 

Madde 16 — Muceddeden ita olunacak fermanı âlı tari
hinden itibaren kırk beş sene mürurundan sonra Hükümeti 
seniye bir sene evvelinden şııkete haber vererek işbu muka
velenameyi fesih ile şirketin kâffei tesisatı mıyahıyesını iştiraya 
hakkı olacak ve bunun için yetmiş beş sene müddeti ımtıya-
zıyenın inkızasına değin kaç sene kalmış olur ise olmıktar 
sene zarfında bir meblağı maktuu senevıvı tazminat olarak 
tediye buyuracak ve bedeli iştiranın muntazaman tediyesi hu
susunu Hükümeti seniye şirkete temin edeceğinden işbu bedeli 
ıştıra hakkında tarafeyn beyninde taatıı mukavele edilecektir. 
Hükümeti seniye haiz olduğu hakkı iştiradan istifade eylediği 
halde şirkete tediye olunacak bir meblâğı maktuu senevi atide 
beyan kılındığı üzere tayın olunacaktır Şoylekı tarihi mubaya
adan tvvelkı beş sene zarfında şirketçe istihsal olunan hası
latı sahyeı seneviye cem edilecek ve tarihi mubayaa bir sene
nin vasatında olmayıp senenin nihayetine tesadüf eyliyecektir 
ve işbu beş senenin içinde en ziyade hasılat veren senenin 
hasılatıle en az hasılat veren senenin hasılatı tenzil olunduktan 
sonsa kalan uç senenin hasılatı safıyesının haddi vasatisi 
bulunacaktır 

Cem edilen komur ve su boruları ve yedek olarak ihzar 
edilen alât ve eşya ve edevat ve inşaat ıçm celb edilen ke
reste ve edevatı madeniye şııketçe taleb olunduğu halde mu
hamminler marifetile takdir edilerek tarafı hükümeti senıyeden 
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mubayaa olunacağı gibi bilmukabele taleb hükümeti seniyece 
vuku bulduğu takdirde şirket bunları muhamminlerin takdir 
edeceği kıymet ile terke mecbur olacaktır. 

Madde 17 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta Devleti 
aliye şirketin su yollarile müteferriatı ve alât ve edevatı üze
rinde bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve tesisat ile müte
ferriatının hasılatından istifade edecektir. Her gûna düyun ve 
taahhüdattan vareste olmak şartile su yollarile müteferriatının 
Devlete teslimi ve edevat ve levazımatın sureti mubayaası şart
namenin on aliıncı maddesinde münderiç ahkâma tâbi olacaktır. 

Madde 18 — Şirketin seyyar memurları Hükümeti seniye
nin tayin ve kabul edeceği kıyafette bulunacaklar ve ba husus 
fes giyeceklerdir. Şirketin rüesasile fenni ameliyat ve fenni hesab 
memurlarından maada istihdam olunacak memurin ve tahsildar 
ve hademe ve amelesi tebaai Devleti aliyeden alacaktır. 

Madde 19 — Devleti aliye su yollarile menbalar cihetinde 
lüzum göreceği mahallerde istihkâmat inşa edebilecek ve 
olbabda vuku bulacak masarif devlete aid olacaktır. 

Madde 2 0 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı 
atika Devletçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat şir
ket bu hususta istida vermek ve ruhsat almak mecburiyetinden 
müstağni bulunacaktır. 

Madde 2 1 — Esbabı mücbireden madut bir maniin vukuu 
tahakkuk etmeksizin şirket müddeti muayyene zarfında imalâta 
mübaşeret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemediği ve tevzii 
miyahı tatil eylediği veyahut işbu zeyli mukavelenameden 
münbais taahhüdatı sairesini icra edemediği halde işbu zeyli 
mukavelename ile haiz olduğu hukuku cedidei imtiyaziyesinden 
sakıt olacak ve bu halde şartnamenin on dördüncü maddesin
de gösterildiği veçhile muamele olunacaktır. 

Madde 2 2 — Evkafı hümayun hazinesi mevcud olan bend-
leri bir şahsa veya bir şirkete ihale ve ilzam edecek olur ise 
şeraiti mütesaviye ile olbabda Dersaadet Su Şirketinin hakkı 
rüchanı olacaktır. 

Madde 2 3 — Evvelki mukavelenamede münderiç mevaddın 
işbu zeyil ile ahkâmı fesih veya tadil veyahut tağyir olunma
yanları kemakân baki ve cari ve Dersaadet imtiyazı kahhında 
dahi mer'i olacaktır. 
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İşbu mukavelenamenin tarafı eşrefi hazreti padişahiye arz 
ile ledelistizan ifayı muktazası hususuna iradei seniyei cenabı 
tacidarî müteallik ve şerefsudur buyurulmuş olmakla aynen bir 
nüshası tahrir veya temhir ve tasdik olunarak Ticaret ve Nafıa 
Nezareti Celilesine ita kılındı. 

İrade tarihi: 22 zilhicce 1304, 29 ağustos 1303 

Ş A R T N A M E 

BİRİNCİ F A S I L 

Levayıh ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat 
beyanındadır 

Madde 1 — Şirket masarif ve zarar ve ziyanı kendisine 
aid olmak üzere zeyli mukavelenamede muayyen olan müddet
ler zarfında İstanbul cihetine su celb ve tevzii için muktazi olan 
kâffei imalât ve inşaatı zeyli mukavele ve işbu şartname ahkâ
mına tevfikan icra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin altıncı maddesi mucibince 
şirketin Nafıa Nezaretine takdim edeceği harita melfufatı atiye-
yi muhtevi olacaktır. Şöyleki: su yollarının güzergâhı ve havuz
lar ve bacalar ve suları boşaltmağa mahsus musluklar ve çeş
meler ve harik muslukları ve sairenin mahal ve mevkiini mü
beyyin beş binde bir mikyasında bir haritai umumî ve işbu 
haritaya su yolunun hattı mutavassıtından itibaren bir kıta 
maktaı tulânisi ile bazı mahallerin maktaı arzanisi ve meyilleri
nin cetveli ile en mühim olan imalâtı sınaiyenin maktaları 
ilâve olunacaktır. Zikroiunan maktaı tulâni tul itibarile beş 
binde bir irtifa itibarile beş yüzde bir mikyasında tanzim olu
nacak ve su yolunun derecei irtifaı dahi deryanın sathı muta
vassıtına nisbetle tayin kılınacaktır. İşbu maktam altına 
ufka muvazi üç hat tersim olunup birinci ana yolunun mebdein
den itibaren biner metro olarak mesafeler ve ikinci yol üzerinde 
iniş ve yokuşların tulile derecei meyelânı ve üçüncü yol üzerin
de kıtaatı müstekimenin tulü ve kıtaatı*münhaniyenin müstekimen 
imtidadı ve her birinin nısıf kutrunun tulü gösterilecektir. 

T. 1. C. 5. F . 5 8 
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Madde 3 — Bacalar ve sulan boşaltmağa mahsus musluk
lar ve vantuz tabir olunan menfezler kifayet miktarı olmak lâ
zım gelecek ve bunların miktar ve mevkileri şirketin teklifi üze
rine canibi hükümeti seniyeden tayın olunacaktır Fakat şurası 
mukarrerdırkı bacalar beyninde olacak mesafeı vasatiye bir 
kilometreyi tecavüz etmtyecektır 

Madde 4 — Tarıkıam tahtında olarak icra edilecek her 
turlu ameliyat hususunda şirket devleti âlıyenın nızamatı bele-
dıyeı hahye ve mustakbelesıne tevfıkı hareket edecektir Tankı 
âm üzerinde su borularının tefriş ve tevzii ameliyatı turuku mez
kûre üzerinde mürur ve ubur kamilen munkatı olmıyacak bir 
surette icra edilecek ve boruların vazından sonra tankın bozul
muş olan kaldırım ve şoselerini masarifi kendiye aid olmak 
üzere şirket halı sabıkına irca edecektir Bu yerler işbu ame
liyattan dolayı ilende bozulduğu halde şirket tamire mecbur 
olacaktır Su yollarının mürur edeceği mahallerdeki umuma 
mahsus bilcümle tariklerle hususî tariklerin meyil ve istikameti 
asliyeleri ipka edilecektir İmalâtın tesisinden dolayı eskiden 
mevcut olan yolların mevkileri ile maktalarını tahvil veyahut 
tadıl etmek lâzımgelır ise tebdil ve tahvil olunacak kısımların 
iniş ve yokuşlarının meyli behemehal turuku mevcudenın iniş 
ve yokuşlarının meyli sabıkının nihayet derecesini tecavüz 
etmıyecektır 

Madde 5 — Şirket su yolları amelıyatıle cereyanına halel 
gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan suları kendi ma
sarifine olarak mecrayı kadimlerine ırcaa mecbur olacak ve 
yolun tesadüf edeceği nehir ve çaylar ve cetvellere yapılacak 
kemerlerin kavaıdı fenne tatbıkan medahıl ve maharıcı şirketin 
teklifi üzerine Nafıa Nezareti tarafından tayın olunacaktır 

Bılıcab su yollarından akıttırılacak sular ile havuzlardan 
taşan sular ortalığı çamur etmemek üzere mahsus lağamlar 
vasıtasile en karib olan dere veya lâğamlara icra edilecek ve 
dahili şehirde mezkûr lağamların uzerı kapalı olacaktır Kezalik 
çeşmelerin ve birde taezyını belde maksadıle havuzlar inşa edi
lirse işbu havuzların etraf ve havalısı kuru ve rutubetten arı 
kalmak üzere suları en karib lâğamlara icra edilecektir 

Madde 6 — Şirket icra olunacak ameliyatta alâ cinsinden 
edevat ve levazımat istimal edecek ve kâffei imalâtın gayet 
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metin ve müstahkem olması için bilcümle kavaidi fenniyeye 
tatbiki hareket eyliyecektir. Açıkta akar sular ve umuma mah
sus yollar ile hususî tarikler üzerine inşa olunacak imalâtı s ı 
naiye kârgir olarak veya demirden tesis edilecek ve kereste 
yalnız temeller için istimal olunabilecektir. 

Madde 7 — Mukavelenamenin üçüncü maddesinde şirketin 
İstanbul cihetine vazedeceği beyan olunan harik muslukları su 
yollarının vaz ve temdidi ile beraber inşa olunacaktır ve Beyoğlu 
ile Galata ve Boğaziçi taraflarında mevcudundan fazla olarak 
yapılacak harik muslukları dahi Fermanı âlii cedid tarihinden 
itibaren nihayet altı mah zarfında vaz kılınacak ve diğer harik 
muslukları borular temdid olundukça vaz ve tertib edilecektir. 
Bilcümle harik musluklarının bulunduğu mahaller mezkûr mus
luklara en karib olan ebniyeye birer levhai mahsusa talikile 
irae edilecektir. Mezkûr harik musluklarının miftahları kapalı 
zarf derununda olarak itfaiye kumandanı tarafından verilecek 
emir üzerine istimal olunmak üzere askerî ve polis karakolha-
nelerine bırakılacaktır ve bunların sureti istimalini öğrenmiş 
neferat tarafından kullanılması şarttır. Mezkûr muslukların 
hüsnü halde muhafazası masarifi şirkete aiddir. 

Madde 8 — Tesviyei türabiyeye lâzım olan toprağın ihra
cında hasıl olan çukurların sathı maillerinin dereci meyelânı 
iktizayı mevkie göre tayin kılınacaktır ve su lâğamlarının üzer
leri toprak imlâsile setredilmediği halde bu yığmaların gerek 
üstü ve gerek sathı mailleri tanzim ve tahkim edilecektir. 

Madde 9 — Şirket takdim edeceği haritai umumiye baca
lar ile suları boşaltmağa mahsus muslukların ve menfezlerin 
ve imalâtı sınaiyei saire ile icra edeceği kâffei ameliyatın eşkâl 
ve heyatını mübeyyin ve meşruh bir cetvel rabtedecektir. 
Bacalar ile imalâtı sınaiyenin haritaları iki yüzde bir mikya
sında tanzim olunacaktır. 

Madde 10 — Su yolları ile havuzların ve ebniyenin ve 
suların bend ve cemi tevziine muktazi imalâtı sairenin mahal 
ve güzergâhı tasdik olunduktan ve zemin üzerinde kazıklar 
rekzi ile tayin kılındıktan sonra zeyli mukavelenamenin doku
zuncu maddesinde gösterildiği veçhile imalâtı ile müteferriatı
nın tesisine lüzumu olan arazinin mubayaası ve teslimi mua
melâtına mübaşeret olunacaktır. İşbu araziden üzerinde ebniye 

TBMM KÜTÜPHANESİ



916 

olmıyan mahallerin haritası beş binde bir mikyasında ve üze
rinde ebniye olan veyahut bağ - ve bahçe olan mahallerin ha
ritası binde bir mikyasında tanzim kılınacaktır. 

Madde 11 — Zeyli mukavelenamenin on birinci madde
sinde zikrolunan başlıca kısımlardan her birinin inşaatı kamilen 
hitampezir olduktan sonra şirket masarifi vakıası kendisine aid 
olmak üzere yapılmış köprü ve bacalar ile suların akıttırılma-
sına mahsus musluklar ve menfezler ve havuzların ve imalâtı 
sınaiyei sairenin mufassal ve meşruh defter ve haritasını Hükü
met memurlarının tahti nezaretinde olarak bittanzim bunların 
birer sureti musaddakasını Nafıa Nezaretine takdim edecektir. 

Marülbeyan deflerin tanziminden sonra yapılacak imalâtı 
sınaiye dahi Nafıa Nezaretindeki deftere kayid ve ilâve edile
cektir. 

İKİNCİ FASİL 

Ameliyatın hüsnü halele muhafazasile işletilmesi 
beyamndadır 

Madde 12 — Şirket kâffei imalât ile müteferriatını ve alât 
ve edevatı sabitesini ve makineleri daima hüsnü halde ve su
yun tedarik ve tevzii hususunu teshil ve temin edecek bir 
surette bulundurmağa ve kaza ve yol bozulması misillû halatın 
vukuunu icab ettirir bilcümle esbabdan muhafaza etmeğe 
itina edecektir. Şirketin kusurundan naşi su yollarının bir kısmı 
veya umumu üzerinde suların celb ve icra muamelâtı tatil edil
diği halde masarif ve zarar ve ziyanı şirkete aid olmak üzere 
zikrolunan su celb ve icrası muamelâtının temini zımnında ca
nibi Hükümeti seniyeden tedabiri lâzıme ittihaz edilecek ve bu 
uğurda vuku bulacak masarif şirketin hasılatından istifa oluna
cak ve kifayet etmez ise şirkete itmam ettirilecektir. 

Madde 13 — İler sene şirket abonelerinin miktarını mü
beyyin olmak ve hasılat ve masarifi seneviyesini muhtevi 
bulunmak üzere ikişer kıta muvazzah defter tanzim ve birer 
adedini Nafıa Nezaretine ve birer adedini dahi Şehremanetine 
takdim edecektir. Defatiri mezkûrenin tetkik ve tatbiki zım
nında ledelicab Nafıa Nezareti memurlırı vasıtasile şirketin 
defatiri asliyesini teftiş hakkını haizdir. 
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UÇUNCU FASIL 

imtiyazın feshi ile tarafı Devletten mubayaası hususunda 
ve ınkızayı müddeti ımtıyazıyede olunacak 

muamelâta dairdir 

Madde 14 — Şirket zeyli mukavelenamenin yirmi birinci 
maddesinde muayyen esbabdan dolayı zeyli mukavelename 
ile haiz olduğu hukuku cedıdesınden sakıt olduğu halde kendi
sine beherinde üçer mah ara verilerek ıkı defa ihbarı keyfiyet 
edildikten sonra ifayı vazife etmez ısa zeyli mukavelename 
mucibince kendisine ita olunan ımtıyazattan istifade zımnında 
inşa ettirmiş olduğu kâffei imalât ile imalâtı mezkûreye mute-
ferrı edevat ve arazı zaptedılecek ve işbu emvali mazbutayı 
hükümeti seniye dilediği gibi tasarruf edecektir V e kefalet 
akçesi dahi henüz iade olunmamış olduğu halde tarafı Devletten 
zabtolunacaktır 

Madde 15 — Devleti aliye mukavelenamenin on altıncı 
maddesi mucibince tesisatı mubayaa eylediği halde ol vakit 
mevcut bulunan komur ve mefruş ve gayrı mefruş boru ve alât 
ve yedek takımları ile inşaat ve tamirata muktazi kereste ve 
edevatı ı ve sair eşyayı menkulesının kâffesını muhamminlerin 
takdir edecekleri bedel mukabilinde ıştıra edecek ve bu tahmin 
muamelesi alat ve edevatı mezkûrenin ol vakıtkı halı hazırları 
nazarı dikkate alınarak icra kılınacaktır ve imtiyazın mubayaa 
masarifi hükümeti seniyeye aid bulunacaktır 

Madde 16 — İmtiyazın müddeti munkazıye oldukta şirket 
havuzları ve ana yolları ile tevzi borularını ve harık muslukla
rını ve suyun terhine mahsus ve sair makineleri ve tamirat 
fabrikalarını ve cemi edevata mahsus mağazaları ve işletme 
umuruna müteallik ebniye ve inşaatı ve suların tevzii umuruna 
muktazi bilcümle eşyayı gayrı menkulevı husnu halde ve her 
turlu duyunattan ân olarak bilâ bedel Hükümeti seniyeye teslim 
etmeğe mecbur olacaktır ve mahrukat ile işletme umuruna mü
teallik alât ve edevat ve sair bilcümle eşyayı menkuleden yal
nız altı aylık idareye kâfi miktarını muhamminler tarafından 
takdir olunacak kıymet üzerinden Hükümeti seniye ıştıra eylı-
yecektır 
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Müddeti imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel imalâtın 
hüsnü halde olmadığı indetteftiş Devletçe anlaşılır ise bir müddet 
tayinile ıslâhı için şirkete ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın 
semeresi görülmez ise Hükümetin derhal imalât ve müteferria-
tını yedi idaresine alarak şirket hesabına olarak tamiratı 
lâzımeyi icra ile imalâtı hüsnü hale vazetmeğe salâhiyeti olacak 
ve hasılattan işletme ve tamirat masarifi çıkarıldıktan sonra 
fazlası şirkete ita olunacak ve noksan zuhur eder ise ikmal 
ettirilecektir. 

İşbu şartnamenin tarafı eşrefi hazreti padişahiye arzı ile 
ledelistizan ifayı muktazası hususuna iradei seniyei cenabı tacı-
darî müteallik ve şerefsudur buyrulmuş olmakla imtiyazı havi 
tasdir kılınan emri âliye zeylolmak üzere aynen bir nüshası 
tahrir ve bittemhir tasdik olunarak Ticaret ve Nafıa Nezareti 
Celilesine ita kılındı. 

İrade tarihi: 22 zilhicce 1304, 29 ağustos 1303 

Nr. 2 3 4 — .Memurin Muhakemesi 
N izamnamesine z e y i l 

5 zilhicce 1304, 12 ağustos 1303 

Vazife ve salâhiyet ve tayini merci ve nakli davaya dair 
vukubulacak istidalarla heyeti ittihamiye mazbatalarına edilecek 
itirazat üzerine Şûrayı Devlet mehakiminden temyizen verilecek 
ilâmlardan maktuan ikişer yüz kuruş hare alınacaktır. 

İrade tarihi: 1 muharrem 1305, 7 eylül 1303 

JVr. 2 3 5 — Damga Kanununun tadilen kaleme 
alman 1 8 inci maddesi 
18 zilhicce 1304, 25 ağustos 1303 

f * Madde 18 — Pullar senedatın hini temhir veyahut imza
sında yapıştırılmak lâzım gelir ve bir pul iki defa istimal olun-
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mamak ve bir senedin pulu hini temhir ve yahut imzasında ya
pıştırılmış olduğu'malûm olmak için mühür veyahut imza veyahut 
tarihin bir kısmı pulların yazılarını külliyen bozmıyacak surette 
üzerine tesadüf ettirilecektir. Pullar müteaddit olduğu surette 
dahi kezalik her bir pulun bir miktar mahalline tarih veyahut 
mühür veyahut imza yürütülerek iptal edilecektir minvali meş-
ruh üzere tarih veyahut mühür veyahut imzanın bir kısmı 
üzerine yürütülerek iptal olunmıyan sened nizamen damgasız 
itibar olunur. 

İrade tarihi 6 muharrem 1305, 12 eylül 1303 

JSTe: 2 3 0 — Sadakat ve Şecaat Madalyası Nizam
namesine zeyl olmak üzere kaleme 

alınan maddei nizamiye 
Sadakat ve Şecaa t madalyaları hamilinin vefatı vukuunda 

nişanei mefharet olmak üzere bilâhakkı talik veresesine terko-
lunur. Müteveffanın ahlâkı hasene ile muttasıf ve Devletçe hüs
nü hizmetleri meşhud evlâdı zükürü olduğu halde makamı 
Sadaretten bilistizan şerefsünuh ve sudur buyrulacak İradei 
seniyei hazreti padişahı mucibince o misillûlere baberatı âli 
hakkı talik dahi verilir. 

İrade tarihi: 6 muharrem 1305, 12 eyûl 1303 

Ns: 237 — Ba(jdad Vilayetinin bazı mahallerinde 
miriye aid mukataalııı humustan üşre kadar 

hasılatından hissei emiriye ah/ine 
dair iradei seniye 

3 muharrem 1305, 9 eylül 1303 

Meclisi Vükelâ mazbatası 

Bağdad Vilâyeti idare meclisinden varit olup meyanei 
acizanemizde mütalea olunan mazbatada vilâyeti mezkûrenin 
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bazı mahallerinde henüz tapu ile tefviz olunmayıp miriye aid 
bulunan ve cedavili münderis olan bir takım mukataatın iki 
seneden beş seneye kadar ihalesine mukaddema mezuniyet ve
rilmiş ise de metruk ve harab olan mukataatın imar ve ihyası 
bir k a ç sene emek ve akçe sarfına muhtaç olmasile müddeti 
mezkûre kâfi olamıyacağından bahsile icar olunacak mukataatın 
derecei harabiyetine ve imar ve ihyasının muhtaç olacağı ma
sarif ve zamana nisbetle miri için humustan üşre kadar hası
lattan hissei emiriye ahiz ve müddeti icar beş seneden on se
neye kadar tahdid olunmak ve müddeti icarın hitamından son
ra hissei mirisi miktarı emsaline tâbi olmak üzere icarı lüzumu 
dermeyan olunmuş ve sureti iş 'ar Hazinei celilenin istihsali 
menafii maksadına müstenid ve icabı mevki ve maslahata mu
vafık görülmüş olmakla ber mucibi iş 'ar ifayı muktazası zım
nında mahalline mezuniyet ve Maliye Nezaretine de malûmat itası 
müttehiden tezekkür olunarak mezkûr mazbata arz ve takdim 
kılındı ise de olbabta ve katibei ahvalde emir ve ferman Hazreti 
veliyülemir Efendimizindir. 

3 muharrem 1505, 9 eylül 1303 

Arz tezkeresi 

Bağdad Vilâyetinin bazı mahallerinde henüz tapu ile tefviz 
olunmayıp miriye aid bulunan ve cedavili münderis olan mu
kataatın humustan üşre kadar hasılatından hissei emiriye ahiz 
ve müddeti icar beş seneden on seneye kadar tahdid olun
mak ve müddeti icarın hitamından sonra hissei emiriyesi mik
tarı emsaline tâbi olmak üzere icarı lüzumuna dair vilâyeti 
mezkûre idare meclisinden varid olan mazbata üzerine Meclisi 
Mahsusu Vükelâdan kaleme alınan mazbata mazbatai mezkûre 
ile maan arz ve takdim kılınmakla olbabda her ne veçhile ira
dei seniyei cenabı tacidarî şerefsünuh ve sudur buyurulur ise 
mantuku âlisi icra edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim 
kılındı Efendim. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



921 

iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei Sadaretpe-
nahilerile Meclisi Vükelânın mazbatai maruzası ve melfufu man
zum âli olmuş ve berveçhi tezekkür ve istizan icrayı icabına 
iradei seniyei hazreti padişahî müteallik ve şerefsudur buyrularak 
mezkûr mazbata ve melfufu iade kılınmış olmakla o l b a b d a . . . . 

6 muharrem 1305, 12 eylül 1303 

Nv: 2 3 8 — Tasfiyei düyun tahvilâtının başa baş 
kabulü müddetinin 1 3 0 4 senesi ağustos 

nihayetine kadar temdidi hakkında 
iradei seniye 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

21 muharrem 1305, 27 eylül 1303 

Doksan dokuz senesi gayetine kadar geçmiş senelere aid 
matlûbat ve düyunu hazinenin tasfiye tahvilâtı ile istifa ve ifası 
ve tahvilâtı mezkûrenin tarihi neşrinden itibaren birinci senede 
ahz olunan bakayanın başa baş tahvil olarak kabulile ikinci sene
de yüzde onunun ve üçüncü senede yüzde yirmisinin nakden ahzi 
kararı vaki iktizasından bulunacağı ve başa baş tahvil kabulü 
müddetinin üç yüz üç senesi ağustos iptidasına kadar temdid edi
lerek bu müddet dahi münkaziye olduğu halde henüz birinci sene
de tahsil olunacak bakayanın tetkikatı ikmal edilemediğinden ve 
olbabda bazı ifadattan bahsile başa baş tahvil kabulü müddetinin 
üç yüz dört senei maliyesi ağustos nihayetine kadar temdidi 
lüzumuna dair Maliye Nezaretinin tezkeresi meclisi bende-
gânemizde ledelmütalea sureti iş 'ara göre müddeti mezkûrenin 
bir sene daha temdidi vilâyattan peyderpey varit olmakta olan 
düyun defterlerinin hazinece tatbikatı badelicra kabulü bittabi 
vakta muhtaç olmasından ve düyunu merkume için karşılık 
ittihaz olunan bakayanın tetkik ve tahsili zımnında mahallerince 
komisyonlar teşkil olunduğu halde henüz neticesi istihsal oluna
mamasından ve hususile hem borcu ve hem de alacağı bulunan 
bazı tüccar ve sairenin alacak ve vereceklerinin miktarı tahkik 
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edilerek el'an irad ve masraf muameleleri icra olunamayıp 
şimdi bunların verecekleri için yüzde on nakid istifasile alacak
larına mukabil tamamile tahvil itası icab etmesinden ve esbabı 
saireden münbais olduğu anlaşılmasına binaen ber mucibi iş'ar 
müddeti mezkûrenin üç yüz dört senei maliyesi ağustosu 
nihayetine kadar temdidi meyanei çakeranemi/.de dahi tezekkür 
ve tensib olunarak tezkerei mebhusa leffen arz ve takdim 
kılındı isede olbabda ve katıbei ahvalde emir ve ferman 
hazreti veliyülemir efendimizindir. 

21 muharrem 1305, 27 eylül 1303 

Tezkerei maruza 

Doksan dokuz senesi gayetine kadar geçmiş senelere aid 
olup tasfiye tahvilâtile tesviyesi mukarrer bulunan matlûbat ve 
düyunu hazinei celile bakayasının başa baş olarak tasfiye tah
vilâtile kabul ve tediyesi müddetinin üç yüz dört senei mali
yesi ağustos nihayetine kadar temdidi lüzumuna dair Maliye 
Nezareti celilesinden varid olan tezkere üzerine meclisi mah
susu vükelâdan kaleme alınan mazbata tezkerei mebhuse ile 
beraber arz ve takdim kılınmakla olbabda her ne veçhile 
emir ve fermanı hümayunu hazreti padişahî şerefsunuh ve sudur 
buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei 
senaveri terkim kılındı efendim. 

21 muharrem 1305, 27 eylül 1303 

Iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahileri ve meclisi vükelânın mazbatai maruzası ve melfufu 
manzuru âli olmuş ve berveçhi tezekkür ve istizan icrayi icabı 
hususuna iradei seniyei cenabı padişahî şerefmüteallik buyru
larak mazbatai maruza melfufile iade kılınmış olmakla olbapta 
emir ve ferman hazreti veliyülemrindir. 

irade tarihi : 22 muharrem 1105, 28 eylül 1303 
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\ 2Mi> — Cenııctmckan valde sul tan evkafından 
olan ba/r mahal lere te rkos s u > ı ı ş i r k e t i 

tarafından \ u k u l n ı l a n hasar ın m e n i 
\c s e ı ı e \ ı a l tm ış l i r a i fas ı \e savdı 

mahı r u s u m l u ı j o l u ı ı dahi ı k ı v u / 
a l l ı n l i r a bedel i le ş i r ke te 

iha les ine dair 

mukavelename 

S ağustos 1303 

B i r taı aftan Evkafı hümayun ha/ıneı celılesı nam ve hesa
bına hareket eden evkafı hümayun nazın devletlû Mustafa Paşa 
Hazrellerıle dıger taraftan Dersaadet Su Şirketi nam ve hesabına 
hareket eylıyen nazırı musyu Lıptal bevnınde bılıttıfak mevaddı 
atiye tahtı karaıa alınmıştır 

Madde 1 — Evkafı hümayun hazinesi Çatalca Kazası da
hilinde Terkos karyesinde vaki Terkos golünün saydı mahî hak
kını bin uç yuz uç senei maliyesi ruzu kasımından itibaren uç 
sene müddetle şirkete ilzam eder 

Madde 2 — işbu ilzamın bedeli senevisi olarak ıkıyuz lirayı 
Osmanı tayın olunup meblağı mezbur beher uç ay iptidasında 
ellişer lira olarak şirket taıafından Evkafı hümayun hazinesi 
veznesine teslim olunacaktır 

Madde 3 — Şirket saydı maniyi mudetı mezkûre zarfında 
munasıb gorduğu veçhile gerek kamilen ve gerek kısmen ahara 
icar etmek veyahut kendisi işlettirmek hak ve salahiyetini 
haizdir 

Madde 4 — Şirket gol sahilinde baıradeı seniye verilen 
imtiyaz mukavele ve şartnamesi mucibince yapmış ve yapması 
melhuz bulunmuş olan su mecralarına her turlu inşaat ve tami
rat ve tadilat icrasına mezundur 

Madde 5 — Şirket tarafından gol sahilinde inşa olunup 
elyevm mevcud bulunan ve imtiyaz şartname ve mukavelena
mesi dairesinde ileride inşa olunabilecek olan su mecraları 
için şirketi mezkûre mecrayı mezkûru ve ilende yapılacak olan 
mecraları istimal etmekte devam ettikçe işbu mukavele ve 
ibranamenin tarihi imzasından itibaren ve müddeti ımtıyazıyesı 
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hululüne kadar beher sene altmış lirayı Osmaninin Evkafı hü
mayun hazinesine teslimini müteahhiddir. 

Madde 6 — Saydı mahî hususuna taarruz ve müdahale 
vukuu halinde bedeli mezkûre mukabil bervechi muharrer şir
kete ihale olunan hukuku vakfiyenin esasını muhafazaya şirket 
itina edeceği gibi icab ederse şirket hazineye ihtar ile müda-
helât ve taarruzat ve tecavüzatı hariciyenin men'i hususunda 
nezareti celile mahallî Evkaf memurları marifetile şirkete mua
venet edecektir. 

Madde 7 — Şirket saydı mahî rüsumu bedeli olan iki 
yüz lirayı üç sene müddetle ve su mecraları için bervechi 
muharrer senevî altmış lira itasını taahhüd etmesile hukuk ve 
menafii mütekabilei tarafeyn tahtı temin ve muhafazaya 
alınmış olmağın hazinei Evkaf dahi Beyoğlu bidayet mah
kemesi birinci hukuk dairesine takdim eylediği 23 kânunusani 
1301 tarihli istidasından feragat edip işbu mukavele ahkâmı 
haricinde her iki tarafın yekdiğerinden bir gûna hakkı mutale-
besi kalmamış ve binaenaleyh taahhüdatı muharrereden maada 
kâffei mutalebattan ve bilcümle muhasamattan tarafeynin ka
bullerini munzam olarak ibralaşmış olduklarını ve şukadar ki 
şirket istimal eylediği taş behasile mubayaa etmiş olduğunu 
ifade eylediğinden bu halde hazinei Evkafı hümayunun bu 
babda olan davası mezkûr taşı ihraç edenlere aid olacağını 
mübeyyin işbu sened nüshateyn olarak bittanzim teati edil
miştir. 

İşbu mukavelenamenin ahkâm ve münderecatı Dersaadet 
Su Şirketi namına olarak tasdik ve kabul olunur. 

irade tarihi : 25 muharrem 1305, 1 teşrinievvel 1303 

J Y î : 2 4 0 — Resmo kazasında daha bir musaleha 
meclisinin teşkiline dair kararname 

17 temmuz 1303 

Resmo kazasının cesameti mülabesesile mevcut olan bir 
musaleha meclisinin ihtiyacatı vakıaya ademi kifayeti meclisi 
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umumice pişi nazarı mütaleaya alınarak evvelâ kazai mez
kûrda daha bir musaleha meclisi teşkil olunması, saniyen 
meclisi mezkûrun merkezi ile dairei hükmünün tayin ve tahsisi 
maddesinin meclisi idarei vilâyete havalesi kararlaştırılır. 

irade tarihi: 25 muharrem 1305, 1 teşrinievvel 1303 

Ns: 241 — Nefsi Kandiyede daha bir musaleha 
meclisinin teşkiline dair kararname 

13 temmuz 1303 

Kandiye Şehrinin cesameti mülâbesesile mevcut olan bir 
musaleha meclisinin »htiyacatı vakıaya ademi kifayeti Meclisi 
Umumice pişi nazarı mütaleaya alınarak evvelâ mezkûr Kandi
ye Şehrinde daha bir musaleha meclisi teşkil olunması, saniyen 
meclisi mezkûrun merkezi ile dairei hükmünün tayin ve tahsisi 
maddesinin Meclisi İdarei Vilâyete havalesi kararlaştırılmıştır. 

irade tarihi: 25 muharrem 1305, 1 teşrinievvel 1303 

Nt: 2 4 2 — Kidoııya Kazasında daha bir musaleha 
meclisinin teşkiline dair kararname 

13 temmuz 1303 

Kidonya Kazasının cesameti mülâbesesile mevcut olan bir 
musaleha meclisinin ihtiyacatı vakıaya ademi kifayeti Meclisi 
Umumice pişi nazarı mütaleaya alınarak evvelâ kazai mezkûrda 
daha bir musaleha meclisi teşkil olunması, saniyen meclisi 
mezkûrun merkezi ile dairei hükmünün tayin ve tahsisi madde
sinin Meclisi İdarei Vilâyete havalesi kararlaştırılmıştır. 

İrade tarihi: 25 muharrem 1305, 1 teşrinievvel 1303 
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Ne: 2 4 3 — Ajııikola Kasabasında bir musaleha 
moelisi teşkiline dair kararname 

17 temmuz 1303 

Aynıkola Kasabasının sekenesi günbegün tekessür ile ka-
sabai mezkûre gittikçe kesbi cesamet ve mamuriyet etmekte 
olmasına mebni orada bir musaleha meclisinin lüzumu teşkili 
Meclisi Umumice pişi nazarı mütaleaya alınarak evvelâ Aynıkola 
Kasabasında bir musaleha meclisi teşkil olunması: saniyen 
meclisi mezkûrun dairei hükmünün sureti mükemmelede olarak 
tayin ve tahsisi maddesinin Meclisi İdarei Vilâyete havalesi ka
rarlaştırılmıştır. 

İrade tarihi 25 muharrem 1305, 1 teşrinievvel 1İ03 

Ne: 2 4 4 — Kefalet Nizamnamesinin sekizinci 
maddesi makamına kaim olmak ıızcre 

tadilen kaleme alınan maddei 
kanuni) e 

9 safer 1305, 14 teşrinievvel 1303 

Madde 8 — Bir memurun kefili vtfat veyahut istifa eder 
ise bu kefilin tarihi vefat veya istifasından muteber olmak üzere 
yerine o memurun iki ay müddet zarfında diğer kefil göster
mesi iktiza edecek ve bu müddette muhasebesi behemehal 
rüyet olunacak ve tehiri muhasebeye sebeb olanlar mes'ul 
olacaktır 

Tecdidi kefalet etmiyen memura müstafi nazarıle bakıla
caktır. 

İrade tarihi 10 safer 1305 ve 15 teşrinievvel 1303 

Ns: 2 4 5 — Girid mehakimi nizamiyesinde cema
atlere ne suretle vekalet olunacağı 

hakkında nizamname 
Madde 1 — Bir kaza İslâm ve Hıristiyan cemaatlerinin men

faati bulunan bir maddeden dolayı dava vukubulur ise ol kazanın 
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nevahı müdürleri tarafından tayın olunacak vekil mezkûr ıkı 
cemaate mehakimi nizamiye huzurunda ifayı vekâlet edecektir 

Madde 2 — Bir kazanın yalnız cemaatı ıslâmıyesının men
faati olan bir maddeden dolayı dava vukubulur ise ol kazanın 
İslâmdan bulunan nevahı müdürleri ve müdürleri Hırıstıyandan 
olan nahiyelerde dahi bunların islâmdan bulunan muavinleri ta
rafından tayın olunacak vekil zikroiunan cemaatı İslâmiyeye ve 
kazai mezkûrun yalnız cemaatı hırıstıyanıyesının menfaati olan 
bir maddeden dolayı dava vukubulur ise olkazanın hırıstıyan
dan bulunan nevahı müdürleri ve müdürleri islâmdan olan na
hiyelerde dahi hırıstıyandan bulunan muavinleri tarafından tayın 
olunacak vekil dahi zikroiunan cemaatı hırıstıyanıyeye mehaki
mi nizamiye huzurunda ifayı vekâlet edecektir 

Madde 3 — Her karyenin cemaatı hırıstıyanıyesıne ol kar
yenin muhtaranı hırıstıyanıyesı ve cemaatı tslâmıyesine dahi 
muhtaranı Islâmıyesı canibinden mehakimi nizamiye huzurunda 
ifayı vekâlet olunacaktır 

Bir karyenin İslâm ve hınstıyan cemaatlerinin menfaati 
bulunan bir maddeden dolayı dava vukuunda karyeı mezkûre
nin İslâm ve hınstıyan muhtaranı tarafından mehakimi nizamiye 
huzurunda her ıkı cemaate vekâlet edilecektir 

İrade tarihi 16 sefer 1305 21 teşrinievvel 1103 

.Y : 2 4 0 — Girid VılA>ctinde Kandi>edc Palamar 
resminin la(j\ma dair Kararname 

26 zilhicce 1 04 2 eylül 130 ? 

Palamar resmi Hanya ile Resmoda tahsil olunmadığı g-ıbı 
resmi mezkûrun Kandiyede dahi tahsil olunmaması Meclisi 
Umumice kararlaştırılmıştır 

İrade tarihi 23 sefer 1J05 28 teşrinievvel 1303 
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JVı: 247 — Girid Vilâyeti İstinaf mahkemesi 
ııczdindc bîr heyeti ittihamiye teşkiline 

dair Nizamname 

26 zilhicce 1304, 2 eylül 1303 

Madde 1 — Vilâyet istinaf mahkemesi nezdinde mahke
mei mezkûre reisinden veyahut bunun vekili nizamisinden ve 
bir de mahkemei merkumenin iki nefer azasından mürekkeb 
olmak üzere bir heyeti ittihamiye bulunacaktır. 

Madde 2 — Cezire cünha meclisleri nezdlerindeki heyeti 
ittihamiye tarafından ita olunacak kararnameler aleyhine vuku 
bulacak itirazat mahkemei istinaf nezdindeki heyeti ittihamiye 
tarafından faslolunacaktır. İtirazatı vakıa evrakı mahallî müdde
iumumisine bitteslim bunun say ve ikdamile bilâ ifatei vakit ev
rakı sairei müteferriasile beraber istinaf mahkemesi müddeiu
mumisine tisyar olunacak ve bunun tarafından dahi derhal 
istinaf mahkemesi heyeti ittihamiyesine havale olunacaktır. 

Madde 3 — Mahkemei istinafın heyeti ittihamiyesinde bu
lunacak iki nefer azası zatı davanın faslına iştirak edemiye-
ceklerdir. 

irade tarihi: 23 safer 1305, 28 teşrinievvel 1303 

JVe: 2 4 8 — Girid Vilâyeti İstinaf Mahkeme
sine iki nefer azanın ilâvesine dair 

kararname 

26 zilhicce 1304, 2 eylül 1303 

İstinaf Mahkemesine iki nefer aza ilâve olunacak ve bun
lardan her birisinin birinci ve ikinci olmak üzere iki nefer 
mülâzımı olacaktır. 

irade tarihi 23 safer 1305 ve 28 teşrinievvel 1303 
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JNv: 2 4 9 — Ha/ine ile eşhas arasındaki davalar için 
tayin olunacak Vekiller ile hukuk müşavirlerinin 

maaş ve masrafları hakkında iradei seniye 

Arz tezkeresi 

Gurrei muharrem 1303, 29 eylül 1301 

Hazinei Celile ile eşhas beyninde mütehaddis deavinin te
mini hüsnü cereyanı zımnında tayini iktiza eden dava vekilleri 
ile hukuk müşaviri maaşları ve masarifi müteferrika ve kırtasi
ye için hazine vekilleri tahsisatı kadimesine şehrî on bir bin 
yedi yüz kırk kuruşun zammı ve müteferriatı hakkında Maliye 
Nezaretinin iş'arı üzerine Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinden 
kaleme alınıp Encümeni Mahsusu Vükelâca tasdik ve tezyil 
edilen mazbata leffen arz ve takdim kılınmakla mündericatı 
hakkında her ne veçhile iradei seniyei hazreti padişahî şeref-
sünuh ve sudur buyurulur ise mantuku âlisi infaz edileceği 
beyanile.. 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile melfuf mazbata manzuru âli buyurulmuş ve berveçhi 
istizan kararı maruzun icrayı icabatı hususuna iradei seniyei 
cenabı pahişahî şerefmüteallik buyurularak mazbatai maruza 
iade kılınmış olmakla olbapta. . 

2 muharrem 1303, 30 eylül 1301 

T. 1 C. 5 F. 59 
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J S f s : 2 5 0 — Debre Sancağının Elbasaıı Nahiyesinin 
kaza haline ifrağına dair iradei seniye 

Arz tezkeresi 

19 cemaziyelâhir 1303, 13 mart 1302 

Dahiliye Nezareti Celilesinin Şûrayı Devlet Dahiliye Daire
sinin mazbatsı ve evrakı müteferriasile beraber arz ve takdim 
kılınan tezkeresinde Debre Sancağına merbut Elbasan Kazası 
dahilinde Virce ve Selve Nahiyeleri kurasının yekdiğerine ve 
merkezi kazaya uzaklığından naşi kurayı mezkûrenin tevhidile 
Garamit Karyesi merkez ittihaz olunmak üzere üçüncü sınıftan 
bir kaymakamlık teşkili ve tayini lazımgelen memurlarına tahsisi 
icab eden üç bin sekiz yüz kuruş maaşattan melfuf pusul a muci
bince Kaymakam ve Tahrirat Kâtibi maaşlarile konak bedeli 
icarı olarak üç kalem bin altı yüz elli kuruşun Dahiliye ve Naib 
ve Malmüdürü ile Sandık Emini maaşatı ve kırtas bahası olan 
ceman bin dört yüz kuruşun maliye ve mahkeme kâtibile aza 
maaşları olarak yedi yüz elli kuruşun dahi Adliyeye aid bulunduğu 
beyanile mebaliği mezburenin üç yüz iki senesinden itibaren devairi 
aidesi muvazenelerine ilâveten tahsisi gösterilmiş olmakla olbapta 
her ne veçhile iradei seniyei cenabı cihanbani şeref müteallik 
buyrulur ise mantuku alisi infaz olunacağı beyanile. 

İdarei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpena-
hilerile evrakı melfufe manzuru âlii hazreti mülkdarî olmuş ve 
berveçhi istizan mezkûr kaymakamlığın teşkili ve muamelei 
lâzımenin icrası hususuna iradei seniyei cenabı padişahî şeref
müteallik buyrularak evrakı maruza iade kılınmış olmakla ol
bapta. 

22 cemaziyelâhir 1303 16 mart 1302 
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JV«: 251 — Suriye Vilâyeti dahilinde Belka Sancadı 
mülhakatından Çetin Kazasında mahkemei 

nizamiye teşkiline dair iradei seniye 

Arz tezkeresi 

19 şaban 1303 ve 11 mayıs 1302 

Adliye Nezareti Celilesinin Şûrayı Devlete havale olunan 
tezkeresi üzerine Dahiliye Dairesinden bittanzim leffen arz ve 
takdim kılınan mazbata mealinden müsteban olduğu üzere 
Suriye Vilâyeti dahilinde Belka Sancağı mülhakatından Çetin 
Kazasında görünen lüzuma mebni bir mahkemei nizamiye 
teşkilile bunun için senevî tahsisi icab eden yirmi iki bin yüz 
seksen kuruşun üç yüz iki senesi muvazenesine müceddeden 
idhalile tesviyesi zımnında Nezareti müşarileyhaya mezuniyet 
itası tezekkür kılınmış olmakla olbapta her ne veçhile iradei 
seniyei hazreti padişahî şerefmüteallik buyrulur ise infazı man
tuku âlisine iptidar edileceği beyanile. 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaret 
penahilerile melfuf mazbata ve telgrafname manzuru âli buyrul-
muş ve bervechi istizan mezuniyet itası hususuna iradei seniyei 
hazreti hilâfetpenahî müteallik ve şerefsudur buyrularak mez
kûr mazbata ve telgrafname iade kılınmış olmakla olbapta. 

20 şaban 1303, 12 mayı» 1302 
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•Ns- 2 5 2 — Kos\a Vilâyetinin Moykovaç ve Vırancs 
Nahiyelerinin birleştirilerek merke/ı Şalıoyik 

olmak üzere Kaymakamlık teşkiline 
dair iradei seııive 

Arz tezkeresi 

28 şaban 1M3 20 mayıs 302 

Kosva Vilayet» dahilinde olup Berlin muahedesi ıcabınca 
Karadağa terkolunan Kolaşınıbala Kazasının beri tarafında 
kalmış olan Moykovac ve Vıranes Nahiyelerinin birleştirilerek 
merkezi Şahoyık karyesi olmak üzere Kolaşınızır namıle uçuncu 
sınıftan bir Kaymakamlık teşkili hakkında Vilâyeti mezkûreden 
ve İntihabı Memurin Komisyonundan vukubulan ış'ar üzerine 
zikroiunan Kaymakamlığın teşkili ve memurini maliye ve şer-
ıyeye zamımeten verilecek senevi on altı bin sekiz yuz ve me
murini adliyeye tahsisi icab eden kezalik senevî on yedi bin 
beş yuz altmış kuruşun dairelerinin uçyuz ıkı senesi muvaze 
nelerine ıdhalen tesviyesi hakkında Şûravı Devlet Dahiliye Dai
resinden tanzim olunan mazbata memurini dahiliye maaşatına 
dahi zamımeten tahsisi iktiza eden senevi sekiz bin yuz kuru
şun senei merkume dahiliye muvazenesine ıdhalen tesviyesine 
dair Dahiliye Nezareti Celılesının tezkeresıle beraber arz ve tak
dim kılınmış olmakla muamelatı muktazıyesının Maliye ve Adliye 
Nezaretlerde Vergi Emanetine ış'arı ve İntihabı Memurin Ko
misyonuna malûmat itasının dahi Nezareti müşarileyhaya hava
lesi hususunda her ne veçhile iradei seniyei cenabı mulkdarı 
müteallik ve şerefsudur buyrulur ise mantuku alışının infazına 
ıptıdar olunacağı beyanile 

iradei senıyeyı mubellıg hamiş 

Resıdeı desti tazım olan işbu tezkerei samıyeı sadaretpe-
nahüerıle evrakı melfufe manzuru alı olmuş ve berveçhi istizan 
teşkilâtı muharrere ve muamelatı lâzımenın ifası hususuna iradei 
seniyei cenabı mulkdarî müteallik ve şerefsudur buyrularak 
evrakı maruza iade kılınmış olmakla olbapta 

Selhı şaban 1303 22 mayıs 302 
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Ne. 2 5 3 — U m u m r e k a u d Sandığ ından istifade 
edemiyen m e m u r i n i kad ime \ e on lardan 

\ e f a t edenler in e y t a m \ e eı-anıiline 
tahsis edi leeek m a a ş a (a da ir 

iradei seni>e 

Arz tezkeresi 

18 zilkade 1303 6 ağustos '302 

Umum Tekaüd Sandığından istifade edemıyen memurini 
kadımeye ve onlardan vefat edenlerin eytam ve eramılıne mü
tekaidini kadime mahlûlâtından tahsis edilecek maaşlar hakkın
da mevzu ve müesses olan nizam mucibince sekizinci defa 
olarak icra kılınan taksimat üzerine tahsisi iktiza eden maaşat 
için Tekaüd Sandığı Muhasebesinden tanzim ve Cemiyeti 
Umumiyeden tezyıl ve tasdik olunan hesab defteri ve evrakı 
muteferrıa üzerine Şûrayı Devlet Tanzimat dairesinden kaleme 
alınıp takımıle arz ve takdim kılınan mazbata mealinden mus-
teban olduğu veçhile uç yuz bir senesi kanunusanisi iptidasın
dan uç yuz ıkı senesi haziran gayesine kadar altı ay zarfında 
vuku bulan mahlûlâtın miktarı sekiz bin dort yuz kırk dort 
kuruştan ibaret bulunmuş ve altıncı tertibe kadar maaş tahsis 
olunanlara yüzde altmış altı buçuk kuruş verilmişken yedinci 
tertıbde mahlûlâtın azlığı cihetile musted lyat ashabına ancak 
\uzde kırk sekiz kuruş verildiğinden bunların da evvelkiler gibi 
maaşları yüzde altmış altı buçuğa iblâğ için sekiz yuz on ku
ruş bılıfraz verildikten sonra kusur yedi bin altı yuz otuz dort 
kuruş bu defakı taksime dahil bulunan ashabı musted'ıyattan 
ıkı yuz kurıışat kadar maaşa müstahak o'anlaruı istihkakı ta
mamen verildikten ve ıkı yuz kuruştan ziyade maaşa istihkakı 
görünenlerin kezalik ıkı yüz kuruş tam ita kılındıktan sonra 
beher yüzde kırk yedi kuruş isabet ederek ona gore muamelei 
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lâzımesi icra olunmuş ve bu suret hükmü nizam ve karan va
kıa muvafık görünmüş olduğu beyanile tahsis olunacak maaş
ların bermucibi nizam tarihi iradei seniyeden itibaren itası zım
nında ifayı muktezasının Maliye ve Tekaüd Sandığı Nezareti 
Celilelerine havalesi tezekkür kılınmış olmakla olbapta her ne 
veçhile iradei seniyei hazreti şehinşahî müteallik ve şerefsudur 
buyrulur ise infazı mantuku münifine iptidar edileceği beyanile.. 

^radei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahîlerile evrakı melfufe manzuru âli buyrulmuş ve berveçhi 
istizan iktizasının ifası hususuna iradei seniyei cenabı hilâfet
penahî şerefmüteallik buyurularak evrakı maruza iade kılınmış 
olmakla olbapta.. 

21 zilkade 1303, 9 ağastos 1302 

.\ı: 2 5 4 — Edirncde ahara kiraya verilen mer
alarla arazii haliye icaratıııııı devairi belediye 

hasılatından alınacak yüzde beş ile birlikte 
liıımclii şarki muhacirlerinin ihtiyacatına 

terkine dair iradei seniye 

Arz tezkeresi 

23 zilhicce 1303, 10 eylül 1302 

Edirne Vilâyetinde bazı kura ahalisinin lüzum ve ihtiyaç
larından fazla kalıp ahara icar eyledikleri mer'alarile sair arazii 
haliye icaratının Bulgaristan ve Rumeliişarkî muhacirleri ma
sarifine verilmek üzere mahalleri malsandıklarınca ahzi ve 
Umum Vilâyat devairi belediyesinin senei atiye hasılatından 
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yüzde beşinin dahi kezalik muhacirini merkume masarifine 
sarfolunmak üzere malsandıklarına terk ve ita olunması hak
kında iskânı Muhacirin Komisyonu Âlisinden kaleme alınan 
mazbata ve Dahiliye Nezareti Celilesinin tezkeresi üzerine 
Meclisi Mahsusu Vükelâda cereyan eden müzakeratı mutazam
mın tanzim olunan mazbata melfufatile maan arz ve takdim 
kılınmış olmakla olbapta emir ve fermanı hümayunu hazreti 
mülktarî her ne veçhile şerefsünuh ve sudur buyrulur ise 
hükmü âlisi infaz olunacağı beyanile.. 

tradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile Meclisi Vükelânın mazbatai maruzası ve evrakı 
melfufe manzuru âli olmuş ve bervechi tezekkür ve istizan 
ifayı muktezasına iradei seniyei cenabı padişahî şerefmüteallik 
buyrularak mazbatai mezkûre takımile iade kılınmış olmakla 
olbapta.. 

26 zilhicce 1303, 13 eylül 1302 

Ne: 2 5 5 — Adliye Nezaretine merbut bulunan 
Mektebi Hukukun Maarif Nezaretine 

devrine dair iradei seniye 

Arz tezkeresi 

28 muharrem 1304, 15 teşrinievvel 1302 

Adliye Nezareti Celilesinde bulunan Mektebi Hukukun 
masarifi maariı varidtı cedidesinderi tesviye olunmak üzere 
idaresinin Maarif Nezareti Celilesine ihalesile hazinei celilece 
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muhassas olan senevî iki yüz otuz beş bin beş yüz altmış kuruşun 
hazinemande edilmesi hakkında komisyonu mahsusundan kale
me alınan mazbata meclisi mahsusu vükelâdan tanzim olunan 
mazbata ile beraber leffen arz ve takdim kılınmakla mündere-
catı hakkında her ne veçhile emir ve fermanı hümayunu haz
reti padişahı şerefsünuh ve sudur buyrulur ise infazı mantuku 
alisine iptidar edileceği beyanile. 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahılerıle melfuf mazbatalar manzuru âlı olmuş ve mektebin 
idaresine halel gelmemek şartile berveçhi tezekkür ve istizan 
iktizasının ifası hususuna ıradei seniyei hazreti padişahî şeref
müteallik buyrularak mezkûr mazbatalar iade kılınmış olmakla 
olbapta. 

29 muharrem 1304, Ih teşrinievvel 1102 

N?: 2r>(» — D u y u n u U m u m i y e İ d a r e s i n i n n e z a r e 
t i n d i ' b u l u n a n p u l \ c d a m g a i d a r e s i n i n 

M a l i y e N e / a r e l i ı ı c a l ı n m a s ı n a d a i r 
i r a d e i s e n i > e 

Arz tezkeresi 

2İ safer 1304, 9 teşrinisani H02 

Pul ve damga muamelâtında Düyunu Umumiye tarafından 
dahi bir memuru mahsus bulundurulmak ve masarifi kemafıs-
sabık canibi idareden tesviye olunmak üzere Pul İdaresinin 
Hazinei Celileye alınması hakkında Maliye Nezareti Celılesinin 
tezkereleri ve melfufatı üzerine Meclisi Mahsusu Vükelâdan 
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kaleme alınan mazbata takımıle arz ve takdim kılınmakla 

olbapta her ne veçhile iradei seniyei cenabı mülükâne şeref

müteallik buyrulur ise infazı mantuku âlisine iptidar olunacağı 

beyanıle. 

iradei Seniyeyi mübellığ hamiş 

Resıdeı desti tazını olan işbu tezkerei samıyeı sadaretpe-
nahilerıle melfuf Meclisi Vükelâ Mazbatamı ve evrakı müteferrıa 
manzuru âlıı hazreti hilâfetpenahî olmuş ve bervechi istizan 
muamelei lâzımenın icrası hususuna iradei seniyei cenabı 
şehrıyarî müteallik ve şerfsudur buyrularak mezkûr mazbata 
takımıle iade kılınmış olmakla olbapta 

8 rebiülevvel 1304 2 i teşrinisani ıJOJ 

Ns: 2 5 7 — T ica re t ve Nafıa Nc /a re l ı emr im le 
bulunan tiearet, U ı / s a n a > i ve sana>ii 

nefise ı nek teb le r i ı ı ı ı ı \1aarı f Ne/ar -
(ine devrine dair iradei seniye 

Arz tezkeresi 

2 rebiülâhır ı 04, 17 kanunuevvel 1302 

Namı namu hazreti padişahiye mensub olan ticaret mektebi 
ile leylî ve neharî kız sanayi ve sanayii nefise Mekteblerınin 
ıdaresinınin taallûk ve münasebeti tabııyesi cıhetıle Maarif Ne
zareti Celılesıne ihalesi hakkında Ticaret ve Nafıa Nezareti 
C e l i l e r d e n meb'us tezkere üzerine Encümeni mahsusu Vüke
lâdan kaleme alınan mazbata melfufatıle aız ve takdim kılın
makla münderecatına nazaran her ne veçhile emir ve fermanı 
hümayunu hazreti padişahî şerefmüteallik buyrulur ise mantuku 
münıfi infaz edileceği beyanile. 
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iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-

nahilrüe Meclisi Vükelânın mazbatai maruzası ve melfufatı man-

zuru âli buyrulmuş ve tezekkür ve istizan olunduğu veçhile ikti

zasının ifası hususuna iradei seniyei cenabı padişahî şerefmüteallik 

buyrularak mezbatai mezkûre takımile iade kılınmış o'makla 

olbapta. 

3 rebiülâhır 1304, 18 kânunuevvel 110."> 

Ns: 2 5 8 — 9 5 senesinden 9 8 ve bazı mahallerde 
9 9 senesi gayetine kadar mürelteb olan 

müsakkafat ve arazi ve temcini 
vergilerine dair iradei 

seniye 

Arz tezkeresi 

27 rebiülâhır 1304, 11 kânunusani 1302 

Doksan beş senesinden doksan sekiz ve bazı mahallerde 

doksan dokuz senesi gayetine kadar müretteb olan müsakkafat 

ve arazi ve temettü vergisi için hasbelistilâ Edirne Vilâyetine 

mahsus olmak üzere tertib olunmuş olan tezakir esmanının 

bekayaya tebaan tahvil olarak istifasından sarfı nazarla tahvi

lât küsuratına mukabil affı hakkında Şûrayı Devlet Tanzimat 

Dairesinin Meclisi Mahsusu Vükelâdan tezyil olunan mazbatası 

leffen arz ve takdim kılınmakla olbapta her ne veçhile emir 

ve iradei seniyei cenabı tacidarî şerefsünuh ve sudur buyuru-

lur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile. 
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İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyeyi sadaretpe-
nahilerile melfuf mazbata manzuru âli olmuş ve berveçhi tezek
kür ve istizan iktizasının ifası hususuna iradei seniyei hazreti 
padişahî şerefmüteallik buyurularak mazbatai maruza iade kı
lınmış olmakta olbapta.. 

29 rebiülâhir 1304, 13 kânunusani 1302 

Nt: 2 5 9 — Y ü z d e b e ş f a i z i l e m e n a f i s a n d ı k l a r ı n 
d a n i k i } ü z e l l i b i n a l l ı n ı n i s l i d a n e s i n e 

d a i r i r a d e i s e n i y e 

Arz tezkeresi 

27 rebiülâhir 1304 ve 11 kânunusani 1302 

Muzayakai hazırai hazineden dolayı mukaddema dahi olduğu 
gibi menafi sandıklarından iki yüz elli bin altının yüzde beş 
faiz ile istidanesi hakkında Maliye Nezareti Celilesinin iş'arı 
üzerine meclisi mahsusu vekelâdan kaleme alınan mazbata mel-
fufatile maan arz ve takdim kılınmış ise de münderecatı hak
kında her ne veçhile iradri seniyei hazreti padişahî şerefmüte
allik buyrulur ise mantuku münifinin infazine iptidai olunacağı 
beyanile. 

İrade seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpena-
hilerile meclisi vükelâ mazbatai maruzası ve melfufatı manzuru 
âli buyrulmuş ve tezekkür ve istizan olunduğu veçhile iktizası
nın ifası hususuna iradei seniyei cenabı padişahî şerefmüteallik 
buyrularak mezkûr mazbata müteferriatile beraber iade kılınmış 
olmakla olbapta. 

29 rebiülâhir 1304 ve 13 kânunusaei 1302 
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.YÎ : 2 6 0 — Emlak vergisi tahsilatından yüzde on 
beşinin Şehremaneliııc terkine dair 

idarei seniye 

Arz tezkeresi 

5 receb 1304, 18 mart 1303 

Muvazenei belediye açığının filcümle kapatılmasına medar 
olmak üzere emlâk vergisi tahsilatından yüzde on beşinin 
senei hazıra martından itibaren Şehremanetine terki hakkında 
Dahiliye Nezareti Celilesinin tezkeresi üzerine Meclisi Mahsusu 
Vükelâdan kaleme alınan mazbata leffen arz ve takdim kılın
makla olbapta her ne veçhile iradei seniyei hazreti padişah! 
şerefmüteallik buyrulur ise infazı hükmü celiline iptidar edile
ceği beyanile. 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile meclisi mahsusu vükelânın mazbatai maruzası ve 
melfufatı manzuru âli buyurulmuş ve berveçhi tezekkür ve 
istizan ifayı muktezası hususuna iradei seniyei cenabı padişahı 
şerefsudur buyrularak evrakı maruza iade kılınmış olmakla 
olbapta. 

6 receb 1304, 19 mart 1303 

Nr. 201 — Kazai Erbaa Saneagııuıı Edirne Vila
yetine illıaUile müstakil mutasarrıflığa 

ifrağına dair iradei seniye 

Arz tezkeresi 

22 şaban 1304, 3 mayıs 1303 

Kazai Erbaa Sancağının Edirne Vilâyetine ilhakı ve tefer
ruatı hakkında Şûrayı Devlet Dahiliye Dairesinden tanzim 
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olunan mazbata Meclisi Mahsusu Vükelâda ledelmütalea Livayi 
mezkûrun K üçük Çekmece Kazası dahi dahil olduğu halde müs
takil mutasarrıflığa tahvili tezekkür ve mazbatai mezkûre bittezyil 
leffen arz ve takdim kılınmış olmakla olbapta her ne veçhile 
emir ve fermanı huHıayunu hazreti -padişahî şerefsünuh ve 
sudur buyurulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile. . 

Iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile meclisi vükelâdan müzeyyel melfuf mazbata manzuru 
âli buyrulmuş ve berveçhi tezekkür ve istizan muamelei muk
taziyenin icrası hususuna iradei seniyei hazreti padişahî müte
allik ve şerefsudur buyrularak mazbatai mezkûre iade kılınmış 
olmakla olbapta.. 

23 şaban 1304, 4 mayıs 1303 

Nt: 2 6 2 — Sadakat ve şecaat madalyası nizamna
mesine zeyl olmak üzere kaleme 

alınan fıkrai nizamiye 

21 zilkade 1304, 29 temmuz 1303 

İmtiyaz madalyalarının satılması ve her ne suretle olur ise 
olsun hâmili tarafından ahara verilmesi kaf iyen memnudur 
Bu memnuiyet hilâfında hâmil oldukları madalyaları satan ve 
ahare verenler ile ahiz ve mubayaa edenler yirmi dört saatten 
bir haftaya kadar hapis veyahut bir Osmanlı altınından beş 
Osmanlı altınına kadar cezayi nakdî ahzi ile mucazat olunur 
ve bu suretle madalyalarını elden çıkarmış olanlar hakkı talik
ten dahi mahrum edilirler. 

Arz tezkeresi 

2 zilhicce 1304, 9 ağustos 1303 

Haiz oldukları imtiyaz madalyalarını satan veya şuna buna 
verenler ile bu madalyaları alıp satanlar haklarında lazımgelen 
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mücazata dair bermantuku iradei seniye sadakat ve şecaat ma-
dalyesi nizamnamesine zeyl olmak üzere kaleme alınan fıkrai 
nizamiye lâyihasına dair Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesinin 
Encümeni Mahsusu Vükelâdan müzeyyel mazbatası lâyihanın 
nüshai musahhahasile beraber arz ve takdim kılınmakla mün-
dericatı hakkında her ne veçhile iradei seniyei cenabı mülûkâne 
müteallik ve şerefsudur buyrulur ise mantuku münifi infaz edi
leceği beyanile... 

İradei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahileri Şûrayı Devletin Meclisi Mahsusu Vükelâdan müzeyyel 
mazbata ve fıkrai nizamiye lâyihasile beraber manzuru âli ol
muş ve olbapta şerefsadır olan emir ve fermanı hümayunu 
cenabı padişahî mazbatai maruzai mezkûreye bittezyil mezkûr 
lâyiha ile beraber iade kılınmış olmakla olbapta.. . 

2 zilhicce 1304, 10 ağustos 1303 

JNs: 2 6 3 — Aşar ve ağnam emanetinin laflvile Aşar 
ve Rüsumat idarei Umumiyesi teşkili 

hakkında iradei seniye 

Arz tezkeresi 

27 zilkade 1304, 5 ağustos 130 i 

Aşarın senei sabıkadan itibaren maktuan ihalesi takarrür 
etmesinden dolayı aşar ve ağnam emanetinin lâğvile teşkil 
edilmiş olan Ihalei Aşar Müdüriyetinin görülen lüzuma mebni 
tevsii vezaif ve tezyidi muhassasatile unvanının Aşar ve Rüsu
mat İdarei Umumiyesine tahvili ve Tahsisatı Maliye Muavini 
Hakkı Efendinin maaşı halisile mezkûr Aşar ve Rüsumat İdarei 
Umumiyesi Muavinliğine ve onun yerine dahi Hazinei Celile 
Hesabatı Umumiye Mümeyizi Sadık Beyin kezalik maaşı mu-
hassasile icrayı memuriyetleri ve İdarei mezkûre muhassasa-
tına zammı iktiza eden akçenin miktarı hakkında Maliye Neza-
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reti Celilesinden varid olan tezkere üzerine Meclisi Mahsusu 
Vükelâdan kaleme alman mazbata melfufile beraber arz ve 
takdim kılınmış olmakla olbapta her ne veçhile iradei seniyei 
hazreti padişahî şerefmüteallik buyrulur ise mantuku münifi 
infaz edileceği beyanile.. 

İdarei seniyeyi mübelliğ hamiş 

Resideı desti tazim olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahilerile mazbatai maruza ve melfufu manzuru âli olmuş ve 
bervechi tezekkür ve istizan iktizasının ifası hususuna iradei 
seniyei hazreti hadişahî şerefmüteallik buyurularak mazbatai 
maruza takımile iade kılınmış olmakla olbapta.. 

28 zilkade 1304, 6 ağustos 1303 

X: : 2 6 4 — Baybıırlıııı kclkit vo Şiran Kazalarının 
Gümüşhane Sancağına bağlanmalarına 

dair iradei seniye 

Arz tezkeresi 

15 tebiülevvel '305 18 teşrinisani 130i 

Bayburt Sancağına merbut Kelkit ve Şiran Kazalarının 
Trabzon Vilâyeti dahilinde vaki Gümüşhane Sancağına iadei irti-
batile Bayburt Sancağının lağvı ve teferruatı hakkında Dahiliye 
Nezareti Celılesinin tezkeresi ve Şûrayı Devlet Dahiliye Daire
sinin mazbatası üzerine meclisi mahsusu vükelâdan kaleme alı
nan mazbata melfufatile arz ve takdim kılınmakla olbapta her 
ne veçhile emir ve fermanı hümayunu cenabı cihanbanî şerefmü
teallik buyrulur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile. 

İradei seniyeyi mübelliği hamiş 

Residei desti tazim olup melfuları ile manzuru âli buyrulan 
işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei 
seniyei hazreti padişahî şerefmüteallik buyrulmuş olmakla olbapta. 

19 rebiülevvel I 05 22 teşrinisani 1:03 
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\ 2(»5 — Berut Sancağının YihUct haline 
ifrağına dair ıradei seni\e 

Arz tezkeresi 

6 rebiülâhır ! 05, 9 kânunuevvel 130 i 

Berut Şehrıle havalısın n kesbetmekte olduğu ehemmiye
tine binaen Suriye Vilâyeti dahilinde kain muharrerulesamı 
sancaklardan terkıb olunmak ve merkezi Berut olmak uzre 
muceddeden bir Vilayet teşkili ve teferruatı hakında Meclisi 
Mahsusu Vükelâdan tanzim olunan mazbata melfuf esami pusu-
lasıle maan arz ve takdim kılınmakla munderıcatı hakkında 
her ne veçhile emir ve fermanı hümayunu hazreti şehrıyarî 
şerefsunuh ve sudur buvrulur ise mantuku alisi infaz edileceği 
beyanile 

Iradei Senıyeuı muhellıg hamiş 

Resıdeı desti tazım olan işbu tezkerei samiyei sadaretpe-
nahılerıle melfuf mazbata ve pusula manzuru alı ve sureti ma
ruza karını tensibi cenabı hilâfetpenahî olarak berveçhi tezek
kür ve istizan elviyei muharrereden terkıb olunmak ve mer
kezi Berut olmak üzere muceddeden bir vilâyet teşkilde tefer
ruatının icrası ve Valiliğe intihab ve arzolunan zevata 
gelince muşarıleyhımden Hasan Fehmi Paşa hazretlerinin 
valilikte tecrübesi sebketmemış ve Raıf Paşa Hazretlerinin 
Adanadan yeni gelip şu aralık Dersaadetçe bazı eşgalı bulun
muş olması ve Rauf Paşa Hazretlerinin dahi ehliyet ve dirayeti 
derkâr ise de ehemmiyet ve nezaketi aşikâr olan Kudüs San
cağını hayli zamandanberı husnu idareye muvaffakiyetinden 
dolayı bu sırada oradan kaldırılması gayrıcaız görülmesi cihet
lerde mezkûr Valiliğe Aydın Vahi esbakı Alı Paşa hazretlerinin 
tâyini hususlarına ıradei seniyei hazreti hilâfetpenahî müteallik 
ve şerefsudur buyrularak zikrolunan mazbata ve pusula iade 
kılındığı gibi vilâyeti mezkûrenin sureti teşkili hakkında Meclisi 
Vukelâce ittihaz olunan karar nezdı şevkti vefdı cenabı şehınışahıde 
mucibi mahzuzıyet olarak gerek zatı fahametsımatı sadaretpe-
nahılerı gerek sair vükelâyı fıham hazeratı selâmı saadetıttısamı 
velinimeti bımınnetı azamî ile taltif buyrulmalarıle olbapta 

8 rebiülâhır 1 >05 11 kânunuevvel 1303 
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Nr. 2 0 0 — Girid Vilâyeti memurini Hükûmetilc 
nevahi memurlarının avukatlık ve dava 

vekâleti etmelerinin mcmnuiycti 
hakkında kararname 

26 zilhicce 1304, 2 eylül 1303 

Evvalâ: bilcümle Hükümet memurlarile nevahi memurini 
muvazzafasının avukatlık veya dava vekâleti etmeleri ve dava 
evrakı tanzim eylemeleri memnu olup memnuiyeti mezkûre 
hilâfında hareket edenler memuriyetlerinden azlolunacak ve bu 
gibi memurlar avukat veya dava vekili sıfatile devairi adliyeye 
müracaat ederler ise kabul olunmıyacaklardır. 

Saniyen: nizamatı mevzuanın bu gibi ahvale dair olan 
ahkâmı cezaiyesi işbu kararname ile asla tağyir olunmayıp 
kemafissabık mer'i olacaktır. 

Jlrade Tarihi.':~23~Ta~fe~r~T305, 28 teşrinievvel 1303] 

JNfe: 2 6 7 — Giridde âhara aid olan emlâki 
gayri men kuleye ika edilecek zarar 

ve ziyan ve tahribatı saire hak
kında tedabiri fevkalâdeye 

dair nizamname 

26 zilhicce 1304, 2 eylül h03 

Madde 1 — Âhara aid her nevi eşçarı müsmire ile bağların 
kat ve kal'ına veya bunların kabuklarını soymağa veya bunlann 
ihrakına vesair her ne suretle olursa olsun tahribine kasden 
mücaseret eden kimse üç mahdan iki seneye kadar hapis ce 
zasına mahkûm olacak ve malsahibine verilecek tazminattan 
başka mahallî nahiyesine aid olmak üzere tahrib edilen veya 
ziyana duçar ettirilen eşçar veya bağ kıymetinin iki misli 
miktarı cezayı nakdînin itasına dahi mahkûm edilecektir. 

Madde 2 — Her ne nevi bahçe ve bostanlara kasden ikaı 
hasar ve harabiyet eden kimse iki haftadan iki maha kadar 

T. 1 C. 5 F. 60 
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hapis cezsına mahkûm edilecek ve malsahibine verilecek taz
minattan başka mahallî nahiyesine aid olmak üzere yirmi beş 
kuruştan iki yüz kuruşa kadar cezayı nakdînin itasına dahi mah
kûm edilecektir. 

Madde 3 — İşbu nizamnamede muharrer olan haşarat arazi 
bekçileri hakkındaki talimat ahkâmına bakılmaksızın ehli hibre 
marifetile takdir olunacaktır. 

[irade tarihi: 23 safir 1305, 28 teşrinievvel I30o] 

Ns: 2(Î8 — Girid Vilâyetinde hayvanatı iüâf veyahut 
ha/ı azasını katedenler hakkında 

tedabiri fevkalâdeye dair 
nizamname 

26 zilhicce 1304, 2 eylül 1303 

Madde 1 — Âhara aid beygir ve ester ve merkep ve sığır ve 
canavar ve koyun ve keçi gibi hayvanatı her ne suretle olursa 
olsun kasden itlaf edenler hayvanat sirkati hakkındaki tedabiri 
fevkalâde ahkâmına tevfikan mücazat olunacaklardır. 

Madde 2 — Usulü Muhakemei Cezaiye Nizamnamesinin 
yetmiş üçüncü maddesinin birinci fıkrasının tevkife dair olan 
hükmü itlafı hayvanat maddelerinde dahi cari olacaktır. 

Madde 3 — Âhara aid beygir ve ester ve merkep ve sığır 
hayvanatının azasını kasden katedenler altı mahtan bir seneye 
kadar hapis cezasına ve hayvanatı mezkûre ashabına verilecek 
tazminattan başka mahallî nahiyesine aid olmak üzere elli ku
ruştan iki yüz kuruşa kadar cezayi nakdîye mahkûm olacak
lardır. 

Madde 4 — Balâda zikir ve beyan olunan hayvanattan 
âhara aid birisini cerihadar edenler bir haftadan üç maha ka
dar hapis cezasına ve hayvanat sahibine verilecek tazminattan 
başka mahallî nahiyesine aid olmak üzere elli kuruştan ikiyüz 
kuruşa kadar cezayi nakdîye dahi mahkûm edileceklerdir. 

[irade tarihi: 23 safer 1305, 28 teşrinievvel 1303J 
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JV: 2(>i> — Şecaat ve Sadakat Nizamnamesine 
zcylolıuak üzere; kaleme alınan 

fıkrai nizamiye 
26 zilhicce 1304, 2 eylül 130S 

İmtiyaz madalyalarının satılması ve her ne suretle olursa 
olsun hamili tarafından âhara verilmesi kat'iyen memnudur. Bu 
memnuiyet hilâfında hamil oldukları madalyaları satan ve âhare 
verenlerle ahiz ve mubayaa edenler yirmi dört saatten bir haf
taya kadar hapis veyahut münafii adab ve ubudiyet ve muhilli 
namus ve haysiyet olan işbu hareketleri gazetelerle teşhir ve 
ilân olunur ve bu suretle madalyalarını elden çıkarmış olanlar 
hakkı talikten dahi mahrum edilir. 

(irade tarihi: 23 safer 1305, 7 teşrinievvel 1303] 

.Ns: 2 7 0 — İdarei Lîmuıniyei Vilâyet Nizamnamesinin 
tadilen kaleme alınan 14 üneü maddesi 

22 safer 1305, 27 teşrinievvel 1303 

Madde 14 — B i r vilâyetin asayişini ihlâl edecek hadisat 
ve harekât vukuunda asakiri zabtiyenin iktidarları dairesinden 
hariç olan kuvvei dafia için efradı nizamiye istihdamı tahtı mec
buriyette göründüğü halde keyfiyet vali tarafından ordu mü-
şürüne ve kumandan bulunan mahallerde kumandana ve 
bulunmıyan yerlerde doğruca makamı seraskeriye iş'ar olunur 
ve oradan bilistizan şerefmüteallik buyrulacak iradei seniyyei 
hazreti padişahiye tevfikı hareket edilir. Müşür veyahut kuman
danlardan makamı seraskeriye keşide olunacak telgrafname-
lerde valiler tarafından kendilerine müracaat olunan ay ve gün 
ve saat ve dakika tasrih ve olbabda makamı seraskeriden arz 
ve takdim olunacak tezkerede dahi bu tafsilât yazılmakla be
raber vali veya müşür veyahut kumandanlardan makamı seras
keriye kezalik hangi gün ve saat ve dakikada müracaat olun
duğu tahrir olunacaktır. Telgrafhanelerce dahi bu misillû tel-
grafnameler muhaberatı saireye bittakdim keşide eden merkez
den dakikası dakikasına alınıp mahalline dakikasında isal kıl ı 
nacaktır. 

[irade tarihi: 27 safer 1305, 21 teşrinisani 1303] 
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N«: 271 — Ha/inci celileye nıedyuncıı vefat 
edenlerin deyinlerinin sureti istifası 

hakkında irade 
Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 

2 safer 1305, 7 teşrinievvel 1303. 

Maliye nezaretinin muhabereyi şamil olup meyanei aciza-
nemizde mütalâa olunan tezkeresinde beytülmal kassamhğı 
marifetile tahrir olunan terekelerdeki matlubatı hazinenin vere
seye müracaat suretile ve bunlar tarafından inkâr ve taallül 
vukuunda bilmürafaa lâhik olacak hükmü şer ' î üzerine ahiz ve 
istifasını mukaddema bilistizan şerefsadır olan iradei seniyye 
üzerine usul ittihaz olunmuş isede hazine matlubatının başlıca-
ları bedelâtı iltizamiyeden ve memurinin esnayı memuriyetle
rinde zimmetlerine geçirdikltri mebaliğden ibaret olup mülte
zimin zimematı esasen faiz mukavelesine merbut olması itiba
rile mehakimi şer ' iyece şayanı istima olmadığı gibi memurin 
zimmetlerinin sübut ve tahakkuku dahi defa tir ve kuyudu resmiye 
ve muamelâtı maliyenin tetkikatına menut olarak bunlarda 
müteveffanın hat ve hatmi gibi beyyinei tahririye mefkud ve 
şehadeti şahsiye ile de isbat kabil olamıyacağı bedihî olmasile 
o makule daavi dahi mahkemei şer ' iyece sabit olmıyarak her iki 
cihetten dolayı matlubatı hazine mahvolacağından bahsile 
hazineye -medyun olduğu halde vefat edenlerin terekeleri ma
rifeti şer ' i şerif ile tahrir olunsun olunmasın evvel emirde 
veresesine müracaat olunarak inkâr ve taallül olunduğu takdirde 
aid olduğu mehakimi nizamiyede ikamei dava ile indelmuha-
keme tebeyyün edecek matlubu hazinenin evvel beevvel tere
kesinden istifası lüzumu dermeyan olunup vakıa ahvali meşruha 
iktizasınca hukuku hazinenin temini istifasına aid bir tedbir 
ittihazı muktazi ve bu makule hazineye medyunen vefat eden 
ve terekesi mahkemei şer'iye canibinden tahrir olunanların 
veresesinden ifayi deyinde taallül edenler aleyhinde hazinece 
aid olduğu mahkemei nizamiye nezdinde ikamei dava ile oradan 
istihsal edilecek ilâmın derecatı mehakimden imrarile hükmü 
nizamen kesbi kat ' iyet ettikten sonra Babıâliye irsal ve ora
dan buyrultu ile Babıfetvaya tebliğ edilerek meblâğı mah-
kûmubihin tahsil olunması husulü maksada kâfi olmasile olveç-

TBMM KÜTÜPHANESİ



949 

hile icrayı icabı bıtfezekkur salıfulbeyan tezkere leffen arz ve 
takdim kılındı isede olbabda ve katıbci ahvalde emir ve ferman 
hazreti velıyulemır efendımızındır 

Tezkerei maruza 
2 safer İJÛ< 7 teşrinievvel 1303 

Hazinei celıleye medyunen vefat eden ve terekesi mah
kemei şer iye canibinden tahrir olunanlar zımmetlerındekt mat-
lubatı hazinenin sureti istifası hakkında meclisi mahsusu vüke
lâdan kaleme alınan mazbata Maliye Nezareti ceıılesının mu
habereyi şamil tezkeresıle beraber arz ve takdim kılınmış ol
makla munderıcatı hakkında her ne veçhile emir ve fermanı 
hümayunu hazreti şehmşahı şerefsunuh ve sudur buyrulur ise 
mantuku munıfı infaz edileceği beyanile tezkerei senaverî terkim 
kılındı efendim. 

iradeyi mubellıg hamiş 
Resıdeı desti tazım olan işbu tezkerei samiyei Sadaretpe-

nahılerıle meclisi vükelânın mazbatai maruzası ve melfufu man
zuru âlı olmuş ve berveçhi tezekkür ve istizan ifayı muktazası 
hususuna ıradei senıyye taallûk buyrularak zikrolunan mazbata 
ve melfufu iade kılındı 

(İrade tar~ıhı~23 safer 1305 28 teşrinievveli 1303] 

\ 2 7 2 — Mekâtibi idadi}yeyc tebaai ecnebiyye 
evlâdından şakird kabulü hakkında irade 

Meclisi Mahsusu Vükelâ mazbatası 
8 rebiülevvel 1305 11 teşrinisani 1303 

Maarif Nezaretinin meyaneı bendekânemızde kıraat olunan 
tezkeresinde mekâtıbı ıdadıyyeye tebaai ecnebiyye evlâdından 
şakird kabul olunup olunmıyacağı hakkında bazı vilâyetlerden 
vuku bulan sualden bahsıle istifsarı muamele olunmuş ve tez
kerei mezkûrede muharrer olduğu üzere memaliki şahanede 
hakkı istimlâke nail olan tebaai ecnebıyyenm tebaai Osmaniye 
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gibi hissei maarifi ifa etmekte olmalarından dolayı çocukla
rının mekâtibi mezkûreye kabulleri münasib olacağından 
ona göre ifayi muktezasmın nezareti müşarünileyhaya 
havalesi müttehiden bittasvib tezkerei nezaret leffen arz ve 
takdim kılınmış isede katıbei ahvalde emir ve ferman hazreti 
veliyyülemir efendimizindır 

Tezkerei maruza 

8 rebiülevvel '305, 11 teşrinisani 1303 

Mekâtibi idadiyyeye hakkı istimlâke nail olarak hissei ma
arifi vermekte olan tebaai ecnebiyye evlâdından dahi şakird 
kabul olunması hakkında Maarif Nezareti celilesinin tezkeresi 
üzerine meclisi mahsusu vükelâdan kaleme alınan mazbata 
melfufile arz ve takdim kılınmakla olbabda her ne veçhile ira
dei seniyyei cenabı padişahı şerefmüteallik buyrulur ise mantuku 
âlisi infaz edileceği beyanile tezkerei senaverî terkim kılındı 
efendim. 

İradeyi mübelliğ hamiş 

Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyrulan 
işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei 
seniyyei hazreti padişahı şerefmüteallik buyrulmuş olmakla ol
babda.. . 

[irade tarihi 15 rebiülevvel 1305, 18 teşrinisani I303J 

Ns 2 7 3 — Edirne Şehrinin havagazile tenviri 
hakkında mukavele ve şartname 

13 rebiülâhır 1305, 21 teşrinisani 1303 

Bir taraftan Devleti Aliye namına hareket eden Nafıa Nazırı 
Devletlû Zihni Paşa ile diğer taraftan tebaai Devleti Aliyeden 
İsmail Hakki Efendi beyninde mevaddı atiye kararlaştırılmıştır. 

Madde 1 — Edirne şehirini maden kömüründen mamul 
gaz ile tenvir için şeraiti atiyeye tevfikan tarafı Devleti Aliye
den İsmail Hakkı Efendiye imtiyaz verilmiştir. 
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Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden itiba
ren kırk senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve mukave
lenamenin taatisi tarihinden itibaren üç mah müddet zarfında 
şartnamede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı ka f iye üzerine mü
kemmel harita ve lâyihasını nüshateyn olarak tanzim ile Nafıa 
Nezaretine takdim edecektir ve nezaret işbu harita ve lâyihayı 
tarihi takdiminden itibaren üç mah müddet zarfında bittetkik 
yolunda oluduğu surette halile ve olmadığı takdirde icab eden 
tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı ta
rafına aid olmak üzere mukavelenamenin taatisi tarihinden iti
baren sekiz mah müddet zarfında ameliyata mübaşeret etmeği 
ve haritanın tasdiki tarihinden itibaren on sekiz mah müddet 
zarfında ikmal eylemeği taahhüd eder. Ameliyat kavaidi fenne 
ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve tasdik olunan harita 
ve lâyihalara tatbikan icra olunacaktır. Fakat esbabı mücbireden 
münbais halat müstesna olup bu misillû ahvalden dolayı ame
liyat ne kadar müddet tatil olunur ise müddeti ikmaliye dahi 
o kadar temdid edilecek ve şu kadar ki esbabı mücbirenin vu
kuunu derhal hükümeti mahalliyyeye ve Nafıa Nezaretine ihbar 
eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Nafıa Nezareti esnayi imalâtta suveri icraiye-
si ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel tekrar imalâtı 
vakıayı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme mua
melâtını ve ameliyatın hüsnü halde muhafaza olunup olunma
dığını mahsus komiserler vasıtasile muayene ve teftiş eyliye
cektir. 

İşbu teftiş ve muayene masarifine mukabil sahibi imtiyaz 
ameliyata mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren müd
deti imtiyaziyenin hitamına kadar mah bemah tediye olunmak 
üzere senevî Nafıa Nazaretinin emrine iki yüz kırk lira ita 
edecektir. 

Madde 6 — Gazhane ile müteferriatının inşasına muktazi 
olup Edirne Belediyesi tarafından kabul olunacak arazinin as
habını irzaen mubayaası ve gaz borularının esnayi ferşinde 
şayet yoldan gayri bir mahallin istimaline lüzum görünür ise 
ebniye ve mahsulca terettüb edecek zarar ve ziyan nisbetinde 
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tazminat itasile o mahal sahibinin evvel emirde irza ve iskân 
sahibi imtiyaza aiddir. 

Madde 7 — Gazhane ve müteferriatının inşaatı ibtidaiyesi 
için gerek memaliki Devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiyeden 
celb ve tedarik olunacak olan taş ve kereste ve demir ile makina 
ve edevat ve sair levazımat gümrük resminden muaf tutulacağı 
gibi imalâtı tenviriyenin müddeti imtiyaziyesi zarfında işbu gaz
hane ile arazi ve sermayesile varidatı üzerine bir gûna vergi 
tarholunmıyacak ve işbu mukavelename ile merbut şartname 
damga resminden vareste olacaktır. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından 
ihbar olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen ko
misyonu marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakka
ten ahiz ve kabul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden 
itibaren bir sene sonra yine bir fen komisyonu marifetile ame
liyatı vakıa tekrar bilmuayene kaidei fenne muvafık ve şart
name akkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde işbu 
komisyonun tanzim edeceği raport üzerine Nafıa Nezareti ta
rafından kaf iyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz gazhane ve borularile mütefer-
riatını müddeti imtiyaziye zarfında masarifi kendine aid olmak 
üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecektir. Aksi 
hal vukuunda şartnamenin yirmi dördüncü maddesi mucibince 
muamele olunacaktır. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz imalâtın umuru zabıtasına 
ve hüsnü muhafazasına müteâllik olup elyevm mevcud bulunan 
ve ileride tanzim olunacak olan bilcümle nizamatı Devleti ali-
yeye tevfiki hareket etmeye mecburdur. Sahibi imtiyazın kusu
rundan naşi umuru tenviriyenin bir kısmı veya mecmuu tatil 
olunduğu halde Hükümet masarif ve zarar ve hasarı sahibi 
imtiyaza aid olmak üzere muvakkaten tenvirini temin için şart
namenin yirmi dördüncü maddesine tevfikan tedabiri iâzime 
ittihaz edecektir. 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz imalâtın muvakkaten kabul 
olunduğu tarihten itibaren müddeti imtiyaziyenin hitamına ka
dar tarifeye tevfikan gaz füruht edecektir. 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz taahhüdatı vakıasının icrası 
için fermanı âli tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında 
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merbut şirket nizamnamesi esasına tevfikan Osmanlı bir [Ano
nim] şirketi teşkiline mezun ve mecburdur. 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz taahhiidatı vakıasının icrasını 
teminen fermanı âlinin isdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten 
itibaren bir mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden 
veyahut piyasa fiatile esham olarak bin lira kefalet akçesi tevdi 
edecek ve şu kadar ki esham tevdi eylediği halde tedennii 
fiattan dolayı terettüb edecek noksanı ikmal edileceği 
bank tarafından taahhüd ettirilecektir ve mezkûr kefalet akçesi 
tevdi olunduğunu müteakib fermanı âli kendisine teslim oluna
caktır. İşbu kefalet akçesi ameliyat kaf iyen kabul olunduktan 
sonra iade olunacaktır. Zikrolunan bir mah müddetin inkızasına 
değin sahibi imtiyaz kefalet akçesini tevdi etmediği halde ken
disine ihtara hacet olmaksızın hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır. 

Madde 14 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta Devleti 
aliye sahibi imtiyazın gazhane ile müteferriatı ve alât ve ede
vatı üzerinde bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve gazhane ile 
müteferriatının hasılatından istifade edecektir. Her gûna düyun 
ve taahhüdattan vareste olmak şartile gazhane ile müteferria
tının Devlete teslimi ve levazımatının sureti mubayaası şartna
menin yirmi yedinci maddesinde münderiç ahkâma tâbi 
olacaktır. 

Madde 15 — Gazhanenin memurini fenniyeden maada me
mur ve müstahdemleri ve amele ve hademesi tebaayi Devleti 
aliyeden olacak ve hükümeti seniyenin tayin ve kabul edeceği 
kıyafette bulunacaklar ve hususile fes giyecekleri gibi ifayı 
memuriyette ahalice suhuletle tanılabilmeleri için merkum 
memurlar üzerinde şehrin ismi ve sıra numarasile hamilinin 
ismini ve kumpanyanın damgasını havi birer adet plâkayı 
hamil bulunacaklardır. İşbu plâkaların masrafı kumpanyaya aid 
bulunacaktır. 

Madde 16 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asan 
atika Devletçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat sahibi 
imtiyaz bu hususta istida vermek ve ruhsat almak mecburiye
tinden müstağni bulunacaktır. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın altı aylık 
cetvellerini Edirne Belediyesine takdim edecek ve hasılat 
defterlerini şartnamenin yirmi beşinci maddesinde gösterildiği 
surete tevfikan tanzim eyliyecektir. 
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Madde 18 — Esbabı mucbıreden madud bir mamın zuhuru 
tahakkuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında 
imalâta mübaşeret etmediği veya başlayıp da ikmal eylemedıgı 
ve umuru tenvırıyeyı kısmen veya kulhyyen tatil eylediği veya 
hut işbu mukavelenameden munbaıs tahhudatı saıresını icra 
edemediği halde hukuku ımtıyazıyesınden sakıt olacak ve bu 
halde şartnamenin yirmi altıncı maddesinde gösterildiği veçhile 
gazhanenin muvakkaten ışledılmesı için tedabiri lazıme ittihaz 
olunacak ve ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye ko
nulacak ve mevcud olan kefalet akçesi dahi tarafı Devletten 
zabtedılecektır 

Madde 19 — Gerek sahibi imtiyaz ve gerek makamına 
kaim olacak [Anonim] şirketi Osmanlı olacağından bittabi işbu 
mukavelename ile merbut şartnamenin icrayı ahkâmından ve 
te'vıl ve tefsirinden dolayı Devleti aliye ile sahibi imtiyaz veya 
şirket beyninde veya sahibi imtiyaz şirket ile efradı ahali meya
nesinde tahaddus edebilecek her nevi ıhtılâfat ve daavı ışın 
aid olduğu mehakimi Osmanıyede ruyet ve faslolunacaktır 

İşbu mukavelenamede muharrer şeraite tevfikan mumaileyh 
İsmail Hakkı Efendiye imtiyaz itası hususuna iradei seniyyei ce
nabı tacıdarî taallûk ve şerefsudur buyrulmuş olmakla aynen 
bir nüshası tahrir ve temhir olunarak Nafıa Nezareti celılesı 
canibine ita kılındı 

Ş A R T N A M E 

BİRİNCİ F A S İ L 

Levayıh ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat 
beyanındadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve ziyanı ken
disine aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan müd
detler zarfında mevcud turuku âmme ve devairi resmiye ve 
mekâtib ve hastahanelerın temini tenviri ıçm ıruktazı olan 
kâffei imalât ve inşaatı icra etmeklığı taahhüd eder 

Madde 2 — Mukavelenamenin uçuncu maddesi mucibince 
sahibi imtiyazın Nafıa Nezaretine yüzde bir mikyasında olarak 
takdim edeceği harita melfufatı atıyeyı muhtevi olacaktır Şöyle 
kı gazhaneye mahsus ebnıyenın umumunu ırae eder harita ve 
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resimler ve komurun tasfiyesine mahsus makına ve edevatı 
sairenin ve gazometrelerin ve gazhane muştemıllâtının dahi 
resimlen ve imalâtı sureti mukemmelede irae etmek üzere bü
yücek bir mikyasta imalâtın her kısmının resimlen dahi bunla
ra ilâve olunacaktır 

Şartnamenin dördüncü maddesinde tayın olunan müddet 
zarfında tenviri lâzım gelen esvak ve mahallâtı mübeyyin ve 
sahibi imtiyaz ile dairei belediye tarafından bilittifak tanzim 
ve dairei belediyeden tasdik olunacak bir kıt 'a harita ile icra 
edilecek imalatı mübeyyin bir kıt 'a lâyiha ve bir kıt 'a keşıfna-
me ve bir kıt 'a dahi mesahai ıbtıdaıyesı evrakı mezkûreye 
kezalik ilâve olunacaktır 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz irae olunacak turuku âmme 
üzerine lâzım gelen boruları vazedecek ve turuku âmmede vaz-
olunacak gaz ılbıklerının mıkdarı turuku mezkûrenin ana boru
sunun beher uç yuz yetmiş metre tulüne altı ılbık nisbetinde 
olacak ve gazhane ebnıyesı icabı takdirinde tevsi edilebilir 
surette tesis olunacak ve gazhane yirmi dort saat mıkdarı 
azam olarak sarfedılecek gazdan % 15 nısbetınden ziyade gaz 
hasıl edebilir kuvvet ve cesamette bulunacaktır 

Madde 4 — Boruların vaz'ı ameliyatı mumkun mertebe 
mürur ve uburu sektedar etmıyecek surette icra edilecek ve 
bu babdakı tedabiri lâzıme dairei belediye ile bilittifak ittihaz 
kılınacaktır Ameliyatın ikmali akıbınde sahibi imtiyaz yollan 
halı aslisine irca edecek ve bu suretle açılıp tesviye olunan 
esvakın dort aya kadar tamirine mecbur olacaktır 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz icra edeceği ameliyat sebebıle 
cereyanına halel gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan 
suları kendi masarifine olarak mecrayı kadimlerine ırcaa mecbur 
olacak ve boruların vaz'ı ameliyatı tahtelarz inşa edilmiş olan 
kemer ve kanallar ve lağam ve imalâtı sairenin ihlâlden vika
yesini mustelzım bir surette icra edilecektir İmalâtı mezkûre-
den bazılarının mevki veya güzergâhının tebdili icab eylediği 
takdirde tadilatı mezkûre dairei belediyeden ruhsatı lâzıme 
badettahsıl masarifi sahibi imtiyaza aid bulunmak üzere icra 
olunacaktır ve yolun tesadüf tdeceğı nehir ve çaylar ve ced-
veller ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne tatbıkan medahıl 
ve meharıcı sahibi imtiyazın teklifi üzerine Nafıa Nezareti tara
fından tayın olunacaktır 
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Madde 6 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatla alâ 
cinsinden edevat ve levaîimat istimal edecek ve inşaat ve 
edevatın gayet metin ve müstahkem olması için bilcümle ka
valdı fennıyeye tatbiki hareket eyliyecektir 

Madde 7 — Dairei belediye veyahut ahaliden bir kimse 
mezuniyeti kanunıyeyı haiz olarak tankı âm üzerinde gaz 
borularının veya umuru tenvırıyeye müteâllik edevatı sairenin 
yerlerinden kaldırılmasını icab ettirir surette icrayı ameliyat 
edecek oldukları halde mezkûr boru ve edevatı sairenin ma
hallerinden ref ve yeniden vaz'ı ameliyatı sahibi imtiyazın 
amelesi marifetile ve masarifi dahi ameliyatı mezkûre eğerçı 
efrad tarafından vuku bulduğu halde ameliyatı mezkûreyı icra 
ettirenlere aid ve belediye tarafından icra ettirilir ise nısfıyet 
üzere belediye ve sahibi imtiyaza racı olmak üzere icra olu
nacaktır Ameliyat umuru tenviriyenin muvakkaten tatilini icab 
ettirecek olduğu halde bunun on beş gun evvel sahibi imtiyaza 
bildirilmesi lâzım gelir Bu takdirde umuru tenvırıye kısmen 
tatil edildiği halde sahibi imtiyaz tarafından tazminat taleb 
olunmıyacdktır 

Madde 8 — Gaz borularının tamın icab eylediği takdirde 
bu yüzden bozulan kaldırımların halı aslisine ircaı masarifi sa 
hibi imtiyaza aid olacaktır 

Madde 9 — Efrad uhdesinde bulunan ebniye vesaırenın 
tenviri için boru vaz'ına sahibi imtiyaz mezun olup tenviratı 
umumiyeye mahsus gaz boruları bulunmıyan mahaller ıçm be
her yuz seksen metre tulünde vazolunacak şubei hususiye 
boruları için üç ayda ıkı yuz elli metre mık'ab gaz sarf ve 
ıtlâf edilmek şartile hususî mahallere gaz borusu temdidim 
dairei belediye sahibi imtiyazdan taleb edebilecektir 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz gaz boruları bulunan bilcümle 
mevakıden alât vaz'ına mahsus nizamnameye tevfıkı hareket 
edilmek ve lâakal uç aylık abone olmak üzere ıstıyenlere gaz 
sevk ve itasına mecbur bulunacaktır 

Madde 11 — Gaz ılbıklerıle borular arasında sureti mu-
kemmelede işlediği badelmuayene tasdik edilmiş bir kontor 
yanı mizan aleti bulunduğu halde dahi gazın tenviri esnasında 
ılbıklere mikdarı kıfayede vasıl olabilmesi ıçm borular ıçmde ıkı 
santimetre tazyik tahtında bulunması lâzım gelir Gazın sureti 
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mükemmelede tasfiye edilmiş olması ve kuvvei tenvıriyesının 
ise ıkı santimetre su tazyiki tahtında olduğu ve haddi vasat 
olarak saatte yüz beş litre gaz sarfettığı halde saatte kırk ıkı 
gram musaffa kolzayağı ile yakılan bir (Parsel) lâmbasının ziyasına 
müsavi bulunması lâzım gelir. Kumpanyanın işbu ahvalin umuru 
teftışıyesı için lüzum görülecek kâffei alâtı camı bir mağazası 
bulunacaktır Dairei belediye veya müfettişin her münasib 
göreceği zamanda kumpanyanın mudüru veya yerine kaim 
olan zat hazır bulunduğu halde işbu şartnameye rabtolunan 
A harfli talimata ıttıbaan icrayi teftiş edebilecektir 

Madde 12 — Gaz ılbıklerının ıkat ve itfası saatleri dairei 
belediye ile sahibi imtiyaz tarafından her sene başında bil-
ıttıhad tanzim olunacak cedveller ile tayın olunacaktır. Gazla
rın ıkadına vakti muayyenden yirmi beş dakika evvelce bed 
olunarak vakti mezkûrdan nihayet yirmi beş dakika sonraya 
kadar yanı cem'an elli dakikada sahibi imtiyazın memurları 
marıfetıle bılıcra hitam bulacaktır. Bunların itfası dahi ber-
mınvalı muharrer vakti muayyenden yirmi beş dakika evvel 
başlanılacak ise de fakat otuz dakika içinde hitam bulacaktır. 

Madde 13 — Gazların ıkadı için tayin olunan saatten ya
rım saat sonra ve itfaları için tayin olunan saatten yarım saat 
evvel ıkad olunmamış veya söndürülmüş bulunur ise sahibi 
imtiyazdan gaz ılbığı başına her yarım saat tehir için yarım 
frank alıkonulacaktır. Alevi tayın olunan vüs'atten dun bulunan 
beher fener için gecede yirmi beş santim alıkonulacak ise de 
yakdıktan bir saat sonra işbu noksanı ref ve izale eylediğini 
sahibi imtiyaz ısbat eder ise meblağı mezkûrun yalnız nısfı 
istifa kılınacaktır. Esbabı mücbire vukuunda tevkıfatı mezkûre 
hakkında olan balâda mezkûr ahkâm keenlemyekün hükmünde 
tutulacak ve tevkıfat hakkındaki işbu tedbir gazhanenin işle
meğe başladığı tarihten uç ay sonra mer'ıyülıcra olacaktır. 

Madde 14 — Dairei belediye kendi memurları tarafından 
ita olunacak jurnallar üzerine gazhane müdürü badelıstıma ce-
cezaı nakdî istifasına karar verecektir Mezkûr jurnallar kusu
run tahakkuk ettiğini müteakib kırk sekiz saat sonra gazhane 
müdürüne tebliğ olunmaz ise keenlemyekün hükmünde tutu
lacaklardır 
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Madde 15 — Dairei belediye umuma mahsus olarak ıkad 
olunacak gazlar için fener başına senede lâal aı bin ytdı yuz 
elli saat müddet itibarile sahibi imtiyaza uciet itasını taahhüd 
eder Dairei mezkûre tarifede beyan olunan fıatı tediye 
ederek daha uzun müddet gaz ıkadını taleb edebilip yalnız 
hususu mezkûrun ve sarfedılecek gazın takribi miktarını on ıkı 
saat evvel sahibi imtiyaza haber vermesi lâzım gelir 

Madde 16 — Tenviratı umumiyeye tahsis edilecek gaz 
ılbıklerı saatte yuz altmış litre gaz sarfedeceklerdır llbıklerden 
gazın huruç edeceği mahallin vus'atı dairei belediye tarafından 
tayın edilecek ise de bu da gazın ziyade sarfını icab ettırmı-
yecek surette olacaktır Alevlerin irtifa ve vus'atı dairei bele
diye ile sahibi imtiyaz meyanelerinde muttehıden karar veri
lecektir Mıkdarı mebhustan ziyade gaz sarfeder ılbıkler istimali 
dairei belediyeden taleb edildiği takdirde bunların fıatı tarifeye 
tevfikan tayın kılınacaktır 

Madde 17 — Abonelerin gaz itasına muayyen evkatı adı-
yede ve boruların memlu bulunduğu zaman gaz ahzıne hakkı 
olup evkatı mezkûre hanemde gaz ita kılındığı halde şeraiti 
sahibi imtiyaz ile aboneler arasında ırtızaı tarafeyn ile tayın 
edilebilecektir 

Madde 18 — Abonelere verilecek gaz ana borularına mer-
butan temdid edilecek şube boruları vasıtasıle ve kontor he-
sabıle sevkedılecek ve kol boruları ve edevatı ile yapılması 
aboneye aid olacaktır Şube borusu ile gazı dahılen vazedilen 
alata sevkeden haricî musluk abone senedinde muayyen üc
retle masrafı abone canibinden tesviye edilmek üzere sahibi 
imtiyaz tarafından ihzar ve vaz ve tamir ve muhafaza edilecek ve 
yanlız kontor masrafı sahibi imtiyaza aid olacaktır Kontorun 
üzerinde tazyiki adı ile gaz verilecek ılbıklerın adedini mübeyyin 
birer numara vazedilecektir 

Madde 19 — Fenerler ile kandelabrılar ve bunların kon
solları dairei belediye tarafından sahibi imtiyaza ita olunacak 
ve sahibi imtiyaz bunları dairei mezkûrenin istediği renkte ve 
kendi masarıfıle boyatıp numaralar tahrir ettirerek mahallerine 
vazettırecektır Kâffei şube borularıle ıç boruları ve muskk ve 
brülor velhasıl bir gaz aletine lâzım olan her nevi eşyayı 
müttferrıayı kendi masrafile sahibi imtiyaz ita ve tesis edecektir 
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sahibi imtiyazın işbu maddede tasrih olunanlardan maada 
icra edeceği kâffei ameliyat ve ita edeceği kâffei eşya kendi-
sile dairei belediye tarafından bilittifak her sene tanzim edile
cek bir kıt 'a pusula mucibince kaydı defter edilecek ve ita 
olunan eşya ile umuma mahsus mahallerin tenviri cihetlerinden 
itası lâzım gelecek mebaliğin hesabı her ayda sahibi imtiyaz 
tarafından tanzim ve dairei belediye tarafından dahi tasdik 
edilecektir. Mezkûr hesabatın bedelleri tebliğlerinden itibaren 
on gün zarfında ve sahibi imtiyazın cezayi nakdî borcu bulun
duğu takdirde de bunlar badettenzil ifa kılınacaktır. Bu yüzden 
verilmesi lâzım gelen mebaliğin tediyesi tehir olunduğu halde 
sahibi imtiyaz istifayı hukuk edebileceği gibi hattâ esvakın 
tenvirini tatil edebilecektir. 

Madde 20 — Her senenin ibtidasında senei mezkûre zarfında 
ve şehrin her cihetinde vazolunacak gaz borularının miktarını mü
beyyin bir kıt'a defter dairei belediye tarafından sahibi imtiyaza 
teslim olunacak ve hususu mezkûrden dolayı sahibi imtiyaz 
mukaddema taleb edilmiş olan boru ameliyatını tatil edemiye-
cektir ve sahibi imtiyaz ameliyatı mezkûrenin icrasına 
ameliyat defterinin kendisine tesliminden nihayet iki 
ay zarfında mübaderet edecek ve dairei belediye ile 
bilittifak karar verilmiş olan müddet zarfında ikmal edecektir. 
Dairei belediye tarafından kaldırılması veya mahallerinin teb
dili lâzım gelen edevat ve fenerlerin masarifi vakıası dairei be
lediye ile sahibi imtiyaz tarafından münasıfeten tesviye edilmek 
üzere kaldırılacaktır. Mahallinden kaldırılan eşya belediyeye 
aid ise dairei belediye mağazasına vazolunacaktır. 

Madde 21 — Sahibi imtiyaz istihdam edeceği işçi ve fen 
memurlarının tayin ve intihabında kamilen muhtar olup ancak 
memurini fenniyeden gayri memurlar tebaai Devleti aliyeden 
bulunacaktır. 

Madde 22 — Elektrik ve sair vesaiti cedide ile şehrin kıs
men veya tamamen gerek umumen tenviri için hariçten taleb 
olunabilecek imtiyaz şeraiti Hükümeti seniyye sahibi imtiyaza 
teklif ve ifade ve o yolda tenvir hizmetini ihtiyar etmediği 
takdirde âhar talibi ile akdi mukavele etmekte muhtar buluna
cak ve bu takdirde evvelki sahibi imtiyazın tazminat talebine 
hakkı olamıyacaktır. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



960 

İKİNCİ F A S I L 

İmalâtı tenviriyenin hüsnü halde muhafazasile 
işledilmesi beyanmdadır 

Madde 23 — Sahibi imtiyaz işbu imtiyaza müteferri bil
cümle imalâtı muhafaza edeceği gibi boru ve musluk ve müte-
ferriatı sairelerinde zuhura gelecek gaz kaçırdı mahallerini der
hal tamir ettirecek velhasıl kaza vukuunu icabettir bilcümle 
esbabdan muhafaza etmeğe itina edecektir. Sahibi imtiyaz ta
rafından işbu taahhüdatın ifasında tehir ve müsamaha vukua 
getirildiği takdiree keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar oluna
cak ve tarihi ihtardan sekiz gün mürur edip de icabını icra et
mediği surette masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere imalâ
tın hüsnü hale vaz'ı için canibi hükümetten idaresine vaz'ıyed 
olunarak tamiratı lâzıma icra ve bu uğurda vuku bulacak masa
rif gazhane hasılatından istifa olunacak ve kifayet etmez ise 
sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 24 — Sahibi imtiyaz gazhanenin her nevi hasılatı 
ile işletme masarifatını mübeyyin her altı ayda bir kıt 'a defter 
tanzim ve Edirne Belediyesine takdim edecektir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

imtiyazın feshi ile imalâtın tarafı Devletten mubayaası 
hususlarında ve inkizayı müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta dairdir 

Madde 25 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin on seki
zinci maddesinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyazi-
yesinden sakıt olduğu halde olvakte kadar icra edilen imalât 
ve cem ve tedarik olunan edevat ve levazımat ve mubayaa 
olunan araziye bedel tayin olunarak müzayedeye konulacak ve 
zuhur edecek talihlerden kimin üzerinde takarrür eder ise anın 
marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiyazın taahhüdatı 
vakıası ifa edilecektir. Bilmüzayede takarrür edecek bedelden 
müzayede masarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hukuku 
sakıt olan sahibi imtiyaza ita kılınacaktır. Birinci müzayededen 
bir netice hasıl olmadığı halde evvelce takdir olunan bedelden 
münasib mikdar tenzil olunarak altı ay müddet sonra ikinci 
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<iefa bir müzayede daha icra edilecek ve bu dahi neticesiz 
kalır ise müzayedeye mevzu şeyler hukukundan sakıt olan 
sahibi imtiyaza hiç bir bedel tediye olunmaksızın Devletin malı 
olacak ve kefalet akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise 
tarafı Devletten zabtolunacaktır 

Madde 26 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi 
imtiyaz işbu imtiyaza muteferrı kâffei imalâtla ebniye edevat 
ve boru ve kunk ve musluk ve van tabir olunur kapak ve 
saıreyı ve haneleri ve tahsildar odalarını ve sabit makineleri 
husnu halde olarak bılâbedel ve her gûna duyun ve taahhu-
dattan vareste olmak şartile Devlete devir ve teslim edecektir 
Maden komuru ve levazımı saire misillû ham eşyaya gelince 
hükümeti seniye bunları muhamminlerin takdir edecekleri bedel 
mukabilinde mubayaa edecektir Şu kadarkı Devletin mubayaa 
edeceği levazımat altı ay ıçm muktazi olan miktarı mütecaviz 
olmıyacaktır Müddeti ımtıyazıyenın hitamından beş sene evvel 
imalâtın husnu halde olmadığı ındetteftış Devletçe anlaşılır ise 
sahibi imtiyaza bir müddet tayınıle ıhtan keyfiyet edilecek ve 
bu ihtarın semeresi görülmezse hükümet derhal imalât ve mu-
teferrıatını yedi idaresine alarak ashabı imtiyaz hesabına 
olarak tamiratı lâzımeyı icra ile imalâtı husnu hale vazetmıye 
salâhiyeti olacak ve hasılattan ve işletme ve tamirat masarifi 
çıkarıldıktan sonra fazlası sahibi imtiyaza ita olunacak ve 
noksan zuhur eder ise ikmal ettirilecektir 

D Ö R D Ü N C Ü FASİL 

Ücret tarifesi 

Madde 27 — Sarf ve ihraç edilecek gaz için sahibi imtiyaz 
tarafından ahz ve istifa olunacak ucurat berveçhi atı tayın kılın
mıştır Evvelâ, tenviratı umumiye için yanı mevcud ve muahharen 
ihdas edilecek bilcümle caddeler ile esvak ve araba ve piyade 
olarak mürur edilen bilcümle hususî esvak ve geçitler ve rıhtım 
ve tenezzuhgâhlar vesaire ile masrafı kısmen veya külliyen 
Hükümet veya dairei belediye hesabına olarak donanma gece
len ıçm dahi ıkad edilecek gaz ılbıklerınm beheri ıçm saatte 
0 ,0425 frank ücret ahzedılecektır Ücreti mezkûre berveçhıatı 

T 1 C 5 F 61 
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tadıl olunacaktır Şöy le kı tayın edilen tenvir müddeti ile ılbık-
lerının adedinin hasılı zarbı, 
1,000,000 olur ise ılbık başına saatte 0 ,045 frank ücret alınacaktır 
1,500,000 „ „ „ . „ 0,035 , 
2 ,000 ,000 „ „ „ „ 0 ,03 . 
3 ,000,000 „ „ „ , . 0 ,025 „ 
gaz kontor ile yanı mizan aleti vasıtasile sevkedıldığı halde 
beher metre mikâbı için 0,025 frank ücret alınacaktır 

Saniyen masarifi tenviriyesi devairi hükümet ve belediyeye 
aid olan ebniye ve emlâk ve cevamıı şerife ve kilise ve umuma 
mahsus hastaneler ıçm metre mikâbı 28 frank ücret alınacaktır 
Şurası vardır kı ebniye ve emlâki mezkûreden efradı nas ve 
şirketlere icar veya meccanen terkedıldığı takdirde ücreti ten-
vırıye efradı nasa mahsus fıat üzerinden alınacak ve ebniye 
ve emlâki mezkûreden masarifi tenviriyesi efradı nasa aid ola
cağı takdirde belediye canibinden evvelce sahibi imtiyaza ih
bar edilecektir 

Salisen* efradı nas uhdesinde bulunan ve miriye aid ol
mıyan bilcümle ebniye ve emlâkte sarf ve ıhrak edilecek ga
zın beher metre mikâbı için 0,048 frank ücret ahz ve istifa edile
cektir Fiatı mezkûre efradı nas için 0 050 franga iblâğ edilecek
tir Fazla olan mezkûr ıkı santim dairei belediye masarifi 
tenvırıyesıne aid olmak üzere belediye hesabına kaydedilecektir 
Şu kadar kı bu yolda istifa olunacak mebalığı tenvırıye belde
nin tertibinden başka şeye sarfedılmıyecektır 

Efradı nas için tayın olunan hatlar ileride berveçhiati 
tadıl edilecektir Senevî sarf ve ıtlâf olunacak gazın miktarı 
ıkı milyon beş yuz bin metre mikâba baliğ olur ise beş santim 
ve miktarı mezkûr beş milyon metre mikâba baliğ olduğu 
halde on santim ve on milyon metre mikâba baliğ olduğu 
takdirde yirmi santim tenzil edilecektir 

Sahibi imtiyaz efradı nas ıçm tayın kılınan hattan sarfiyatın 
ehemmiyet ve cesametine gore tenzilât icra edebilecektir 
Edirne dairei belediyesinin şimdilik taahhüdü yûz yetmiş beş 
fenerin masarifi tenvırıyesıne münhasır olacak ve efradı ahali 
dahi sahibi imtiyazdan gaz mubayaasında muhtar bulunacaktır. 
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BEŞlNCİ FASIL 

Hususatı müterıevviaya dairdir 

Madde 28 — Edirne dairei belediyesi hasılatı vakıaya ber-
veçhiati iştirak eyliyecektir. Hasılatı vakıadan ihtiyat akçası 
olarak yüzde beş ve müdirana verilmek üzere yüzde altı ve 
faiz olarak yüzde beş ve temettü akçesi olarak yüzde beş ifraz 
edildikten sonra kalan fazlai hasılat sahibi imtiyaz ile Edirne 
dairei belediyesi meyanında münasıfatan taksim edilecektir. 

Madde 29 — Sahibi imtiyaz tedavüle çıkarılacak hisse 
senedatının sülüsünü imtiyaz fermanı âlisinin istihsalini Edirne 
dairei belediyesine tebliğ eylediği tarihten itibaren bir maha 
kadar Berut şehrinde ahzeylemek arzusunda bulunacak zevata 
füruht etmek üzere hıfzeylemeği taahhüd eder. 

İşbu şartnamede muharrer şeraite tevfikan İsmail Hakkı 
Efendiye imtiyaz itası hususuna iradei seniyei cenabı tacıdarî 
müteallik ve şerefsudur buyrulmuş olmakla imtiyazı havi veri
len emri âliye zeylolmak üzere aynen bir nüshası tahrir ve 
temhir olunarak ita kılındı. 

(Irad* tarihi: 18 rebiülevvel 1305, 21 teşrinisani 1303] 

J S f e : 2 7 4 — Memaliki cenebiyede teşekkül eden 
anonim şirketlerinin memaliki Devleti aliyede 

icrayı muamelât için küşad ve yahut 
tayin edecekleri aceııtalar hakkında 

Nizamname 

Madde 1 — Memaliki ecnebiyede teşekkül eden anonim 
şirketleri hükümeti seniyeden istihsali ruhsat etmeksizin mema
liki Devleti aliyede şubeler tesis veyahut acentalar tayin ede
mezler. 

Madde 2 — İstihsali ruhsat etmek arzusunda bulunacak 
her bir şirket istidanamesini Ticaret Nezaretine takdime mec
bur olacaktır. 

Madde 3 — İstidaname şirketin idare meclisi veya cemi
yeti umumiyesi tarafından veyahut nizamatı dahiliyesi mucibin-
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c e kendisine mezuniyet verilmiş diğer bir zat veya bir heyet 
canibinden takdim olunması ve işbu istidanameye şirketin ni
zamnamei esasisinin mensub olduğu sefaret canibindan musad-
dak suretinin rabt ve ilâve kılınması icabeder. 

Madde 4 — Ticaret Nezareti ita olunan evrakı biletraf tet
kik ile münderecatından kavanini Devlete ve menafi ve adabı 
umumiyeye mugayir bir gûna şartı havi olmadığı halde ruhsat 
istidalarını Babıaliden bilistizan alacağı emir üzerine ita eder. 

Madde 5 — Maddei sabıkada muharrer şerait veçhile ruh
satı lâzıma istihsal etmeksizin memaliki osmaniyede hiç bir 
ecnebi anonim şirketi şube veya acentası icrayı muamele ede-
miyecektir. 

Madde 6 — İşbu nizamname mucibince icrayı muameleye 
ruhsat alacak anonim şirketlerinin şube veya acentaları birer 
vekil tayin ile muamelâtı adliye vesaire için memaliki osma
niyede mahsusan ikametgâhı nizamî iraesine mecburdurlar. 

Madde 7 — Memaliki osmaniyede ötedenberi hükümetçe 
tanınmış olan anonim şirketlerinin şube veya acentaları işbu ni
zamnamede muayyen olan müddet zarfında istidaname takdimile 
ruhsatı resmiye istihsalinden mafudurlar fakat ticaret nezaretinde 
tutulacak deftere bunların ve tayin edecekleri vekillerin evsaf 
ve esamisi ile ikametgâhı nizamileri kaydolunacaktır. 

Madde 8 — Ticaret nezareti kavanini Devlete ve menafi 
ve adabı umumiyeye muhalif görerek ruhsatı matlûbeyi ita et-
miyecek olduğu halde keyfiyeti istidanın takdim olunduğu gün
den itibaren üç ay zarfında şirkete tebliğ edecektir. 

Madde 9 — Bir anonim ecnebi şirketinin şube veya acen
tası şirketin nizamatı esasiyesinde muharrer muamelâtından 
başka muamelât icra edecek olduğu veyahut nizamatı esasi-
yesince tadilâtı icra edilecek bulunduğu surette nihayet üç 
mah zarfında Ticaret Nezaretine tebliğ etmeğe mecburdur. İşbu 
tadilâtta kavanini Devlete ve menafi ve adabı umumiyeye mu
gayir ahkâm var ise nezareti müşarileyha buna nihayet üç 
ay zarfında ruhsat itasını diriğ edebilir. 

Madde 10 — Ticaret Nezaretinden ruhsat almaksızın ano
nim şirketleri tarafından memaliki Osmaniyede şubeler tesis 
veyahut acentalar tayin olunur ise bunlar derhal icrayı mua
melâttan menettirilir. 
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Madde 11 — Aleyhinde sureti kaf iyede sadır olmuş ve 
lâyetegayyer haline girmiş olan bir ilâm hükmünün icrasından 
istinkâf eden şirkete ita olunmuş olan ruhsat geri alınmakla 
beraber ilâm ahkâmı dahi usulü dairesinde icra kılınır. 

Madde 12 — Her ecnebi anonim şirketinin şube ve acen-
tası işbu nizamnamenin neşir ve ilânından sonra üç ay zarfın
da ikinci madde mucibince lâzım gelen ruhsat istidanamesini 
takdim etmiyecek olur ise Ticaret Nezaretinin kararı üzerine ic
rayı muamelâttan men ile idarehanesi kapattırılacaktır. 

Madde 13 — İşbu nizamname mucibince icrayı muameleye 
mezun edilen anonim şirketler şube veya acentalarınm muame
lâtı vakıaları nizamnameleri dahilinde olup olmadığının teftişi 
Ticaret Nezaretine aiddir. 

Madde 14 — Ticaret Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

[irade tarihi 22 rebiülevvel 1305, 25 teşrinisani 1303] 

Ns: 2 7 5 — Memurini mülkiyenin lei'cııınci hallerinin 
sureti kayid ve tahririni ve teferruatını 

mübeyyin tarifname 
19 şaban 1304, 30 nisan 1303 

BİRİNCİ F A S İ L 

Tercürneî hol tıarakalarının nasıl yazılacağına dair 

Madde 1 — Hizmeti Devlet iki sınıftan ibarettir sınıfı ev
vel makamı sadareti uzmadan bed'i le derece derece resi me
muriyette ve mecalis ve mehakim rüesa v e azasile aklâm ve 
emsaline riyasette ve sınıfı sani iradei seniyeye müstenid ve 
gayrı müstenid maaşlı ve maaşsız bunların madunu hizmette yani 
nahiyelerin vergi ve tahrir işlerine kadar kitabette bulunanlardır. 

Madde 2 — Zikir ve tadad olunan zevatın her birinden 
gerek hali mansubiyet ve gerek mazuliyette bulunsun başka 
başka birer tercümeihal varakası alınır mezkûr varakalarda 
(1) numaralı numunesine tatbikan sahibi tercümenin isim ve 
mahlas veya künyesi ve babası memurinden ise memuriyet ve 
rütbesi ile beraber maruf zevattan ise hangi sülâleye nisbet 
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ve şöhreti ve tebaai gayri müslimeden ise milliyeti ve ecne-
biyeden ise tabiiyeti ve ne zaman nerede velâdeti tarihi hicri 
ve lisanı osmanî ile yazılıp mümkün olduğu halde yevmi 
tevellüdü dahi tasrih olunur ve mümkün olamadığı takdirde 
filan ayın evail veya evasıt yahut evahirinde denilir. 

Madde 3 — Mekâtibi iptidaiye ve resmiyede veya mual
limi mahsustan nasıl ilim ve fenleri lâyikıle veya muhtasarca 
kıraat ve taallüm ve hangi lisanlarda kitabet yahut yalnız 
tekellüm ettiği ve içlerinde bir eser ve telifi de olanlar bulu
nur ise neye müteallik idüği gösterilir ve şahadetnamesi bulu
nanlar komisyonca bilmütalea yine kendisine verilmek üzere 
aslını irae edip yahut komisyon kaleminde tercümeihal vara-
kasile beraber hıfız için birer sureti musaddakası raptedilir. 

Madde 4 — Hizmeti Devlete muvazzaf veya mülâzim olarak 
kaç yaşında ve ne tarihte ve nerede dahil olduğu ve bitterakki 
ne kadar maaş veya harcırah ve ücret ve aidatı saire aldığı ve 
nasıl memuriyetlerde bulunduğu ve ne rütbe ve nişanlan hâmil 
olduğu ve muayyenatının daimî ve muvakkat zamaim ve ten-
zilâtile vukuu infisal ve müddeti mazuliyet ve hali azlinde 
maaşa nailiyet ve tekrar mansubiyeti ve bazı zevatın veya 
mültezim ve kumpanyaların kitabeti gibi hususî işlerde bulun
muş ise keyfiyeti birer birer dercolunarak ecnebi nişanı hâmil 
olanlara ne sebeble ve nerede verildiği senei hicriye ve ana 
müsadif senei maliye ile tahrir olunur. 

Madde 5 — İnfisalin esbabı hakikiyesi ve şikâyetle mun
fasıl olanlar tahtı muhakemeye alınmış ise töhmet ve beraetten 
ne hükme netice verdiği ve ceza görüp görmediği ve yedinde 
tebriei zimmet evrakı olup olmadığı izah ve o misillû evrakı 
mevsuka aynen veya suveri musaddakası ibraz olunarak şayed 
tercümeihal varakasının komisyona itasından sonra bir mahal
linde sehiv ve noksan etmişim diye muahharen tashihi istida
sına hacet olmamak için iptidadan kemali dikkat ile yazılmak 
lâzım gelir ve nihayetine imza vazile mührü zatî basılır. 

İK İNCİ F A S I L 

Tercümihal varakalarının komisyonu umumiye nasıl gönde
rileceğini ve mülâhazat yazılmak iktiza edip 

etmiyeceğini mutazammındır 

Madde 6 — Büyük makam ve hizmetlerde bulunan zevatın 
V £ ifaer sınıf mazulinden bulunanların tercümeihal varaklarına 
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mülâhaza yazılmak icab etmeyip bunlar tezkere ve tahrirat ile 
ve maiyette bulunan mütehayyizanı memurinin evrakına amir
leri tarafından dokuzuncu bendde beyan olunacak mülâhazaların 
tastirile komisyon riyasetine irsal olunarak mevaddı atiyede 
sırasile tebyin edilecek muamelâtı tetkikiye icra kılınır. 

Madde 7 — Mutasarrıf ve mektubcu ve kaymakam ve na
hiye müdürleri ile mektubî ve tahrirat ve evrak odaları müs-
takillen vülâtın idarelerinde ve maliye ve adliye ve hususatı 
saire memurları merkezi saltanatı seniyece birer daireye taal
lûktan dolayı hem o dairenin hem de bulunduğu mahaller me
murini mülkiyesinin nezareti müştereklerinde bulunmalarile on
ların tercümeihal evrakı iptida mevkii hizmetlerinin en büyük 
mülkiye memurlarına verilir. 

Madde 8 — Her vilâyette mektubcular riyasetile mektubî ve 
muhasebe ve evrak odaları zabitan ve mütehayyizanmdan mürek-
keb ve komisyonu umumiye merbut olmak üzere birer komisyonu 
hususî ve devairi merkeziyede birer müdür ile aklâmı mevcude 
ketebei muvazzafasının münasiblerinden müretteb olarak ko
misyonu umuminin birer şubesi ve üçüncü fasılda tavzih 
olunacağı veçhile lüzumuna göre sicilli hususî ile birer fihrist 
defteri bulunur. 

Madde 9 — Yedinci bendin nihayetinde gösterildiği üzere 
vilâyatte en büyük mülkiye memurlarına ita olunan tercümeihal 
evrakı sahihlerinden ve sınıfı evvel takımından birisi idarei müs-
takillei vilâyete merbut olanlardan ve meselâ merkez mutasar
rıflığı veya mektubculuk gibi bir memuriyet maiyetinde bulu
nanlardan ise evvelâ refakatinde bulunduğu zat tarafından sa
niyen valii vilâyet canibinden ziri varakaya birer mülâhaza 
tahririle meallerinden varakai merkume münderecatı muvafıkı 
hakikat olup olmadığı ve sahibinin derecei ehliyet ve malûma-
tile hal ve hareketi ne yolda olduğu sıhhati veçhile beyan edilir 
eğer sahibi tercümenin yahut mülâhaza yazacak zatın oraya 
memuriyet ve muvasalatı sonradan vukubulupta tecrübei ahvale 
vakit olamamış ise ne mertebe kesbi ittilâ edilebildiği yazılarak 
mahallî sicilline kaydedilmeksizin komisyonu umumî riyasetine 
gönderilir ve emsali dahi bu usul üzere yürütülür. 

Madde 10 — Bendi sabıkta mestur tercümeihal sahihle
rinden ve sınıfı evvelden nezareti müşterekeye irtibatı olanların 
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evrakına memurini mülkiye canibinden mülâhaza yazıldıktan 
sonra mahallî sicilline kaydolunmaksızın mensub olduğu dai
reye gönderilerek oradan dahi başkaca mülâhaza ilâve edilir 
ve dairei mezkûre şubesinde tescil edilmeksizin batezkere ko
misyon riyasetine gönderilir. 

Madde 11 — Evrakı mersule komisyonu umumiye vürud 
ettikçe umumen sicilli ahvalin ve sekizinci bendde muharrer 
komisyonu hususilerin ve şubelerin mercii muamelâtı olmak 
üzere komisyonu umumî mahiyetinde bulunan müdürü mesulü 
marifetile kalem heyetine havale ve evrakı varide defterine 
kayid ve tetkik ve merbutatile tatbik olunarak bazı mübhemat 
görülür ise mahallerinden tahkik ve ledeliktıza hazinei celileye 
ve devairi saire ve teşrifatı hümayun kuyudundan ve evrakı 
atikasından tashih ile 2 numaralı numuneye tevfikan birer 
hulâsa kaleme alınır. 

Madde 12 — Hulâsalar komisyonca mütalea ile kabul ve 
imza olunduktan ve tarafı riyasetten tescil oluna işareti yazıl
dıktan sonra faslı saliste muharrer usul üzere sicilli umumiye 
kayid ve tescil ile birer sureti sicillâtı hususiyeye dahi aynen 
nakil ve tahrir olunmak üzere tercümeihal varakalarını gönde
ren vilâyet ve dairelere komisyon riyasetinden irsal olunur. 

Modde 13 — Sınıfı sani memurlarından idarei mahsusai 
vilâyete tâbi olanlarının tercümeihal evrakı mahallî komisyo
nunda bittetkik mülâhaza ilâvesini takiben oranın sicilli hususi
sine yine faslı saliste muharrer kaidei tescilât üzere kayid ile 
işbu kayıdların birer sureti batahrirat komisyonu umumî riya
setine gönderilir ve komisyon kalemince dahi tetkik ile riya
setten (tescil oluna) işaretile mahallî kuyuduna mütekabil olmak 
üzere sicilli umumiye de geçirilir ye mezkûr suretler mahallerine 
iade olunmayıp komisyonu umumî kaleminde kalır. 

Madde 14 — Sınıfı sani evrakının nezareti müşterekeye mü
teallik olanlarına dahi memurini mülkiye taraflarından mülâhaza 
yazılmayıp fakat mahallindeki sicilli hususiye kaydından sarfı 
nazarla mensub olduğu daireye gönderilerek oranın şubesinde 
tetkik ile âmiri canibinden başkaca mülâhaza yazıldıktan ve 
şubenin sicilli hususisine kaydolunduktan sonra batezkere ko
misyonu umumî riyasetine irsal ile kalemce dahi tetkik ve 
riyasetin tescil oluna işaretile sicilli umumiye kaydedilerek ka
lemde tevkif olunur. 
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Madde 15 — Gerek sınıf» evvel ve gerek sınıfı sanı me
murlarının memuriyetleri hıdematı mutenevvıaı Devleti alıyenın 
bir kısmından diğer kısmına tahavvul eder mesela umuru mül
kiyede müstahdem iken kısmı ahardan bir hizmete velhasıl 
hangi nev'ıne tebeddül eyler ise bu intikalin vukuuna kadar 
bulunduğu kısmın sicilli hususisinde mukavyed olup badehu 
kaydı ihraç ile naklettiği kısmın sicilli hususisine geçirilir ve 
sicilli umumideki kaydı tashih olunmak için komisyonu umumî 
kalemine de malûmat verilir ve evvelki kaydı bulunduğu halde 
bırakılır ve tekrar evvelki kısmına ruc at eder ise ikinci dere
cedeki kısmından gelecek suret üzerine vukuatı yurutulur 

U Ç U N C U F A S I L 

Sıcıllât ve tescılâtın keyfiyeti beyamndadır 

Madde 16 — Komisyonu umumi kalemi ıçm sahıfelerı 
muhurlu ve muntazam sıcıllat ittihaz olunduğu gibi vilayetlerin 
komisyonu hususilerine ve daıreleıın şubelerine dahi komis
yonu umumiden oyle muntazam defterler yaptırılıp gönderil
diğinden ve bunların her ıkışeı sahıfesı bır^r memurun tercumeı 
hahle vukuatına ve defterlerin ust tarafları sınıfı evvel ve 
aşağıları sınıfı saniye tahsis edildiğinden her vilayet ve da
irenin adedi memurin ve memuriyetleri nısbetılt defterlerin 
yukarıdaki evrakından lüzumu miktarı sınıfı evvel için açık 
bırakılıp sınıfı saniye alt tarafındaki evrakından başlanır komis
yonu umumiden sınıfı evvel kuvudunun suretleri gönderildikçe 
onlar defterlerin evaıhne yazılır 

Madde 17 — Sıcıllâtta her memura mahsus ikişer sahıfenın 
sağ tarafına t*rcumeı hal ve sol cihetine vukuatı atiye kayde
dilir şayet sağdaki sahife tercumeıhalı ıstıab etmez ise soldaki 
sahıfeye de geçirilir O halde haddi fasıl gibi olmak üzere 
sahıfelerdekı çizgili hanelerin bırı hah bırakılır vukuat oldukça 
o hanenin altına yazılır eğer tercumeıhal sahıfenın sol cihetini 
tamamen ıstıab etmemiş ise yine tercumeıhal ile vukuat beynini 
fasl için hanelerin bırı hahle terkedılır 

Madde 18 — Bir memurun tercumeıhal ve vukuatı ikinci 
sahıfeye sığışamadığı surette bakiyesi için diğer sicil ittihaz 
olunduğundan fazlası ana naklolunur ve kolayca aranıp bulun-
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mak üzere yekdiğerine işaretler konulur ve lüzumu olan kavıd-
lerm surat ve suhuletle tetebbuu için (3) numaralı numune 
veçhile ısım ve memurıvet üzerine bir de fihrist deften tutulur 

Madde 19 — Sıcıllatta hâk ve silinti katiyen caiz değıldu 
Şayet bir sehiv vukuunda yanlış yazılan kelim, veva fıkra 
okunacak surette ince bir hat ile çizilip üzerine işaret vazıle 
doğrusu kenarına vazılır zınne aharın taklıd edememesi için 
komisyonu umumide mudırıyetı umumiye larafmdan ve hususi 
komisyonlar ile şubelerde anların müdürleri canibinden imza 
konulur 

Madde 20 — Tercumeıhah tescil edilmiş zevattan nasb 
ve azilleri iradei saniye ile carı olanlarının vukuu mansubıyet 
ve mazulıyetlenle rütbe ve nişan vc maaşça terakkıyat ve ta-
havvulatı sicilli ahval komisyonu umumisinde bu hususların 
arz ve istizanını havı maruzatı samıve ve resen ve cevaben 
sadır olan iradei senıyed'^n bııbaretıha kaydolunur Vilayetlerin 
komisyonu hususilerinde ve dairelerdeki şubelerde kayıdce 
husulü mutabakat için vukuatı mezkûre vilayet ve dairelere 
mersul muharreratı samıye vesair ış aratı resmiye ile icra 
kılınır 

Madde 21 — İntihab ve tayinleri vılâyat ve devaıre mu-
favvaz memurların istihdam ve ınfısallerıne dair ve sair vuku
atı vilâyet ve dairelerde hususî komisyon ve şubelerde terkim 
ile kuyudu resmiye ve sahıhaya mustenıd olmak şartıle uç ayda 
bir kerre komisyonu umumiye cetvelleri gönderilerek bıla tehir 
bildirilir Komisyonu umumî kalemınce olan kayıdlar dahi o 
cetvellerin munderecatı üzerine yurutulur ve mezkûr cetveller 
nihayet dördüncü ayın uşru evveli gayetinde komisyonu umu
miye irsal olunur Bu maksadın vaktıle ve yolıle husulü için 
vilâyet ve daireler vukuat ve tebeddülata kesbi vukuf ettiği 
anda maıyetlerındekı komisyonu hususilere ve şubelere derhal 
evrakının ita ve ıraesıle malûmat vermesi lâzımdır 

Mevaddı şetta 

Madde 22 — Yeniden hizmeti Devlete dahil olanların bir 
memuriyete tayını icab ettikte tercumeıhah tescil edilmedikçe 
memuriyeti icra olunmayıp fakat Devletçe bir lüzumu acil uze 
rıne tayın ve izam buyrulan zevatın sonradan tescili mucaz 
olur 
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Madde 23 — Bendi sabıkta beyan olunan zevat sınıfı 
evvelden ise emri tescili faslı saninin on birinci ve on ikinci 
bendleri ve sınıfı saniden ise on üçüncü ve on dördüncü 
bendleri mantukunca yürütülür. 

Madde 24 — Tercümeihallerini itada bilâ mâni tekâsül 
edenler ve tercümeihal varakalarına hilafı vaki bir şey 
derceden yahut her ne sebebe mebni olur ise olsun evvelki 
memuriyetlerini ketim eyliyen olupta indettahkik tebeyyün 
eyler ise böyle bir hali tecviz ve ihtiyar eylediği ve hakikati 
neden ibaret idüği sureti mahsusada tahrir ve tasrih edilir. 

Madde 25 — Memurini seriye ve askeriye ve bahriye ve 
zabtiyeden bilfiil hidematı mülkiyede müstahdem olanlar dahi 
sicilli umumiye kaydolunur. Yalnız dışarıların intihab ile tayin 
olunan mehakimi nizamiye ve mecaüsi belediye rüesa ve azası 
ve gümrük mubassır ve kolcuları ve mahkeme muhzır ve 
mübaşirleri misillû hademe sicilli ahvalden müstesnadır. 

[İrade tarihi 24 rehiülâhır 1305, 27 kû."••mı vvel 1303/ 

N»: 2 7 0 — T n ş o c ı k l n r ı n i zn ınnnmcs i 
23 Rehiülâhır 1305, 27 kânunuevvel 1303 

BİRİNCİ FASIL 

Ahkâmı umumiye 

Madde 1 — Ocaklar somaki ve alçı ve kireç ve çakmak 
ve kaldırım ve değirmen ve litografya ve envai mermer ve 
çakıl ve gıra ve grafit ve kumlu ve emsali taşlarla amyant ve 
puzolan ve ıstırasi ve bazalt ve lâvu marn ve tebeşir ve üstü-
beç ve kil ve çimento ve kaolen ve felisbat ve buna mümasil 
ecsamdan ve yün ve yapağı tathiri ve çanak ve çömlek ve 
emsali mamulât ve boya imali veyahut toprağı kuvvetlendir
mek için erbabı ziraat tarafından istimal olunan biridli ve diğer 
topraklardan vesair bunlara mümasil mevaddan ibarettir. 

Madde 2 — Ocaklar hangi nevi arazide zuhur eder ise 
küşad ve imal etmek hakkı o arazi ashabına aiddir. 
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Madde 3 — Bir kimse tahtı tasarrufunda bulunan arazide 
zuhur eden ocaklardan inşaat ve imalâtı zatiyesine mahsus 
mevaddı hükümete ihbarı keyfiyet etmeğe ve bir gûna harç ve 
vergi vermeğe mecbur olmaksızın ihraç ve istimal edebilir. 

Madde 4 — Bir kimse mutasarrıf olduğu veyahut sahi
bini irza eylediği arazide lieclitticare ocak küşad ve imal 
etmek istediği halde hükümeti mahalliyeye baistida ihbarı 
keyfiyet etmeğe mecburdur. 

Madde 5 — Arazii emiriyei haliyede ocak küşad ve imali 
sahibi arz olmak itibarile Hükümeti seniyeden ruhsat istihsaline 
mütevakkıftır. 

Madde 6 — Bir karye ve kasabaya veyahut müteaddid 
karyelere mahsus mera ve koru ve sair umuma aid arazii 
metrukede ocak küşad ve imali için ruhsat itası ol köy veya 
kasaba ahalisinin ihtiyacatı tazyik edilmemek şartile meşruttur. 

Madde 7 — Canibi miriye aid ormanlar ile maadasında 
ocak küşad ve imali istida kılındıkta ocağın küşadında ormanla 
madenin menfaatleri bilmukayese ormanca mahzur olmadığı 
mahallî orman memurlarından bittahkik anlaşıldıktan sonra 
küşadı istenilen ocak mirî ormanında ise ruhsatname ve maa
dasında ise onuncu madde mucibince ilmühaber verilir. 

Madde 8 — İstihkâmat ve cebhane mevakiinin hududu 
memnuasından itibaren bir kilometre mesafe dahilinde bulunan 
mahallerde ocak açılıp işletilmesi için ruhsat itası evvel emir
de ocak küşad ve imalinin bir gûna mahzuru mucib olmıyaca-
ğının memurini askeriyeden bissual tahakkuk etmesine müte
vakkıftır. 

İKİNCİ F A S I L 

Ocakların sureti küşad ve imali 

Madde 9 — Bir kimse mutasarrıf olduğu veyahut sahibini 
irza eylediği arazide lieclitticare ocak küşad ve imali için hükü
meti mahalliyeye vereceği istidanamede evvelen sahibinin isim 
ve şöhret ve mahalli ikametini saniyen ocağın vaki olduğu 
arazi efrad uhdesinde olduğu halde sahibinin isim ve şöhretini 
ve rızası tahsil olunduğu salisen mahalli mezkûrda ocak küşad 
ve imalinden dolayı terettüb edecek zarar ve ziyanı tazmin edece-
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ğini rabian civarında bulunan menzil ve binalar ile emlâki sa-
ireye ve her nevi yollara ve en yakın meyahi cariyeye müna
sebetini hamisen ocağın sathı arzda veyahut mağara hafrile 
tahtelarz imal olunacağını sadisen ocaktan çıkarılacak mevaddın 
çins ve nevini ve hangi mahalle nakil ve ihraç edileceğini 
sabian ocağın tahminen vaziyet ve cesametini derç ve tasrih 
etmeğe mecburdur. İşbu istidanameye ocağın küşad ve imalin
den dolayı terettüb edecek zarar ve ziyan tazmin olunacağına 
dair bir kıt 'a kefalet senedi ile arazi ahar bir kimsenin tahtı 
tasarufunda olduğu halde rızası tahsil olunduğuna ve ne kadar 
bedel veya ücret tayin kılındığına ve ne müddetle akdi mukavele 
eylediğine dair sahibi arazi tarafından mahtum ve mukavelât 
muharrirliğinden musaddak bir sened raptedilecek ve küşad 
ve imali istida olunan ocaklardan ihraç olunacak mevaddın 
gerek ham ve gerek mamulünden ikişer parça numunesi dahi 
birlikte takdim olunacaktır işbu numunelerin biri hükümeti 
mahalliyede hıfz ve diğeri on beşinci maddede muharrer surete 
tevfikan maadin idaresine irsal kılınacaktır. 

Ocağın icrayı imalâtı için tahtelarz kuyu ve mağara küşa-
dı lâzımgeldikte zirde beyan olunduğu veçhile tanzim kılınacak 
haritanın üç nüshası istidanameye rabtedilmek lâzımdır işbu 
nüshalardan biri hükümeti mahalliyede hıfzolunur ve diğeri on 
beşinci madde mucibince maadin idaresine gönderilir ve üçüncü 
nüshası dahi bittasdik sahibi istidaya iade kılınır mezkûr harita 
beş yüzde bir mikyasında olarak tanzim olunup ve bunda 
ocağın küşad ve imaline muktazi arazinin miktarile ocağın 
vaki olduğu arazinin hududu ve o huduttan itibaren iki yüz 
ellişer metre mesafe cihatı erbaa dahilinde vaki kâffei ebniye 
ve her nevi meyahi cariye ve küşadı iktiza eden kuyu ve 
mağara mahreçleri gösterilecektir. 

Madde 10 — Hükümeti mahalliyeye takdim olunan istida
nameler bittetkik şeraiti mevzuasına muvafık olduğu halde 
sahibine bir kıt 'a matbu ve koçanlı ilmühaber verilir aksi tak
dirinde esbabı mucibesi zahrı arzuhale tahrir ve temhir oluna
rak sahibine reddolunur. 

Madde 11 — Hükümeti mahalliyeye verilen istidanameler ile 
mukabilinde ita olunan ilmühaber ve redolunan istidanamelerin 
esbabı mucibesi defteri mahsusuna kaydolunur ve her sene 
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mart içinde birer kıt 'a cetvelleri on beşinci maddede beyan 
olunan numune ve haritalar ile beraber maadin idaresine 
gönderilir. 

Madde 12 — Arazii emiriyei haliyede ve kura ve kasa-
bata aid arazide ocak küşad ve imali için hükümete verilecek 
istidanameler dokuzuncu maddede arazi sahihlerinin isthsali 
rızasına dair münderiç olan ahkâm ve kuyuddan maada bil
cümle şeraiti havi olacaktır. 

Madde 13 — Hükümeti mahalliyeye takdim olunan istida
nameler tarihleri sırasile defteri mahsusuna kayid ve istida
name münderecatının sıhhat ve ademi sıhhati hakkında tah
kikatı lâzıme icra olunarak neticei tahkikat mazbata altına 
alındıktan sonra istidaname ve numune ve evrakı sairesile 
beraber makamı vilâyete gönderilir. 

İşbu tahkikatın icrası zımnında mahalline gönderilecek 
memurlara ashabı istida tarafından yol ve ledelhace beytutet 
ve mekûlât masarifine mukabil her gün için maaşlarının iki 
günlüğüne müsavi maktuan bir ücret ifa olunur. 

Madde 14 — Maddei sabıkada beyan olunan evrak ve 
müteferriatı makamı vilâyete vurud ettikte küşadı için ruhsat 
taleb olunan ocak tahtelarz imal olunacak neviden ise ciheti 
fenniyesi maden mühendisi bulunmadığı halde nafıa mühendisi 
ve o da bulunmaz ise belediye mühendisi marifetile tetkik ve 
istidanamenin cihatı sairesi dahi meclisi idarei vilâyette tahkik 
olunarak şeraiti mevzua ve muharreresine muvafakati tebeyyün 
eylediği takdirde canibi vilâyetten bir kıta matbu ve kuçanlı 
ruhsatname verilir aksi takdirinde esbabı mucibesi zahrı arzu
hale tahrir ve temhir olunarak sahibine reddolunur ve maadin 
idaresine de tafsilen iş'arı keyfiyet edilir. 

Madde 15 — Hükümete verilen istidanameler ile muka
bilinde ita olunan ruhsatnameler ve reddolunan istidanamelerin 
esbabı mucibesi tafsilen defteri mahsusuna kaydolunur. V e her 
sene mart içinde birer kıta cetvelleri ve küşad olunacak ocak
lar hasılatının birer numunesi ve haritaları var ise birer nüs
hası canibi vilâyetten maadin idaresine gönderilir. 

Madde 16 — Ruhsatname veyahut ilmühaberler ile işletil
mekte olan ocaklardan menafii umuma aid olan turuk ve muabir 
ve emsali inşaat ve ameliyata muktazı levazımatın kıymetleri 
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tediye edilerek ahzolunur. Şayet ocakların sahihleri lüzumu de
recesinde levazım yetiştiremezler veyahut ocağın imalini terk 
ve tatil etmiş bulunurlar ise masarifi devlete aid olmak üzere 
meclisi idarei vilâyet kararile ocaklar doğrudan doğruya ma
hallî hükümetlerince işletilerek ameliyata muktazi levazımat 
ihraç ve imal olunduktan sonra ashabına red ve teslim kılınır. 

Madde 17 — Arazii emiriyei haliyede ve kura ve kasa-
bata aid arazii metrukede küşad olunacak ocaklar için ruhsat 
istihsali zımnında eşhası müteaddide tarafından istida vukubu
lur ise en evvel istidaname veren diğerlerine tercih olunur. 

Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Ocaklardan ahzolunacak rüsum ve harç 

Madde 18 — Ocak işletmek için vilâyetten ruhsat veyahut 
hükümeti mahalliyeden ilmühaber istihsal edenlerden ocak ha
sılatının iskelede veya mahalli sarfındaki kıymetinden masarifi 
nakliyesi ve mamul olduğu halde masarifi imaliyesi tenzil olun
duktan sonra yüzde beş resmi nisbî istifa olunur fakat amyant 
ve kırmızı ve yeşil atik somaki taşları müstesna olup bunların 
rüsumu nisbiyesinin miktarı yüzde yirmiyi tecavüz etmemek 
ve müddeti ihaleleri yirmi beş seneden dun olmamak üzere 
maadin idaresince tayin olunur. 

Madde 19 — Ocaklardan ihraç olunacak mevaddan alına
cak rüsumun nihayet beş seneyi geçmemek üzere maktuiyete 
raptı dahi caizdir şu kadar ki bu suretin icrası ocağın bidayeti 
küşadından itibaren imal olunduğu ilk sene müddet hesaba 
dahil olmamak şartile lâakal üç sene müddet imal ve idaresile 
miktarı hasılatının tayin etmesine ve vilâyetle sahibi ruhsat 
beyninde bilmüzakere verilecek kararın Maadin İdaresinden 
tasdik kılınmasına mütevakkıftır. 

Madde 20 — On sekizinci maddede gösterilen rüsumdan 
maada ocak küşad ve imali hakkında verilecek ilmühaber ve 
ruhsatnamelerin beheri için alelûmum iki buçuk Osmanlı lirası 
harç alınır. 

Madde 21 — Mevaddı sabıkada beyan olunan rüsum ve 
harçlar Maadin İdaresine aid olmak üzere Hükümeti mahalliye 
marifetile istifa ve mukabilinde ilmühaber ita edilir. 

Madde 22 — Rüsumu nisbiyesini tediye ve ifa ile muka
bilinde ilmühaber ahzolunmadıkça ocaklardan mal naklolunamaz. 
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D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Teclab'ri teminiye ne tuhaffuziy? 

Madde 23 — Ocaklar umuma ve sair efrada aid yol ve 
kuyu ve çeşme ve binalara mazarratı mucib olmıyacak bir 
mesafede ve akalli elli arşın uzakta küşad olunacaktır. Açıla
cak ocakların işletilmesi için barut istimali lâzım geldikte bir 
gûna mazarrat vukubulmamak üzere ocak sahibi tarafından 
tedabiri lâzıma ittihaz ve icra edilecektir. 

Ve ocak küşad ve imal edenler inzibat ve tahaffuzu mucib 
olarak hükümeti mahalliyeden vukubulacak her nevi tenbih ve 
ihtarı kabul ve icraya mecburdur. 

Madde 24 — Tahtelarz mağara küşadile imal olunan ocak
ların ciheti fenniyesine maadini asliye hakkındaki ahkâmı ni
zamiyeye tevfikan maden mühendisleri tarafından nezaret 
olunur. 

Madde 25 — Mirî ormanları derununda işletilen ocakların 
ormana müteallik cihetine orman müfettişi veya memurları 
tarafından nezaret edilir. 

Madde 26 — Alelûmum ocakların zabıtaca emri nezareti 
hükümeti mahalliyeye aiddir. Binaenaleyh ocakların emniyet 
ve sıhhati umumiyece mazarratı tahakkuk eder ise maden mü-
hendisile bilistişare ocağın işletilmesi muvakkaten tatil ve 
masarifi ocak sahibine aid olmak üzere tedabiri lâzıme ittihaz 
ve icra olunur ve ocağın katiyen tatili icab eder ise keyfiyet 
bertafsil maadin idaresine bildirilip alınacak ecvaba göre mua
mele edilir. 

Madde 27 — Alelûmum ocakların küşad ve imalinden 
dolayı bir zarar vukubulur ise mutazarrır olan taraf kaidei 
umumiyesi veçhile mahkemeye müracaatla istifayı hak eder. 

Madde 28 — Arazii emiriyei haliyede ve kura ve kasabata 
aid arazide ocak küşad ve imaline ruhsat istihsal eden 
mütevaliyen üç sene ocağın imalini terk ve tatil eyler ise işbu 
nizamname ahkâmınca haiz olduğu hakkı imali sakıt olur ve 
hükümet ocağı diğer talibine ihale edebilir ve eşya ve alât ve 
edevat ve levazımatı sairenin esmanı dahi tarafeynden intihab 
olunacak muhamminler marifetile tayin olunarak yeni talib 
tarafından sahibine tediye olunur. 
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BEŞİNCt FASIL 

Hilafı nizam ve hareket vukuunda edilecek muamelât 

Madde 29 — Bir kimse mutasarrıf olduğu veyahut sahi
bini İrza eylediği arazide mevaddı sabıkada muharrer şeraite 
tevfikan hükümeti mahalliyeden ilmühaber ahzetmeksizin liec-
litticare ocak küşad ve imal ettiği halde ocağın cesametine 
göre iki aded osmanlı altınından yirmi altına kadar cezayı 
nakdî alınır ve bundan maada çıkarılan mal mevcud ise zab
tedilir ve mevcud değil ise muhamminler marifetile takdir edi
lecek bedeli kendisine tazmin ettirilir. 

Madde 30 — Her kim arazii emiriyei haliyede ve kura ve 
kasabata ve sair umuma aid arazide mevaddı sabıkada mu
harrer şeraite tevfikan ruhsatname istihsal etmeksizin ocak 
küşad ve imal eder ise yirmi dokuzuncu madde ahkâmına tev
fikan muamele olunduktan başka tayin olunan cezayı nakdî 
iki kat olarak istifa kılınır. 

Madde 31 — Rüsumu nisbiyesini ifa etmeksizin ocaklar
dan mal nakledenlerden rüsumu nisbiyenin iki katı ahzolunur. 

ALTINCI FASIL 

işbu nizamnamenin neşrinden evvel küşad ve imal olunan 
ocaklara dair bazı ahkâm 

Madde 32 — İşbu nizamnamenin neşrinden evvel arazii 
emiriyei haliyede ve kura ve kasabata aid arazide küşad ve 
imal edilmekte olan taş ocaklarının âmilleri nizamnamenin 
neşri tarihinden itibaren iki sene zarfında ahkâmı nizama tev
fikan ruhsat istihsaline mecburdurlar müddeti mezkûre zarfında 
nizamnameye tevfiki muamele etmiyenlerin haklarında otuzuncu 
maddede münderiç olan ahkâm icra olunur şu kadarki hükü
met tarafından ilzam ve ihale suretile idare edilmekte olan 
ocaklar bu hükümden müstesnadır. 

Madde 33 — Lieclitticare kendisinin veyahut aharın ara
zisinde ocak küşad ve imal edenler dahi iki seneye kadar dör
düncü ve onuncu maddeler mucibince hükümeti mahalliyeye 
ihbarı keyfiyet edip ilmühaber istihsaline mecburdurlar müddeti 
mezkûre inkızasında ahkâmı nizama tevfiki muamele etmiyenler 
haklarında yirmi dokuzuncu madde mucibince muamele olunur. 

Madde 34 — Maliye ve maadin nezareti işbu nizamname
nin icrasına memurdur. 

/irade tarihi: 24 rebiülâhir 1305 ve 27 kânunuevvel 1303/ 
T. 1 C. 5 F. 62 
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Na: 277 — Şam şehrinin havayazilc tenviri 
hakkında mukavele ve şartname 

29 safer 1303 

MUKAVELENAME 
Bir taraftan Devleti aliye namına hareket eden Nafıa Nazırı 

Devletlû Zihni Paşa ile diğer taraftan tüccardan Hacı Şükrü 
efendi beyninde mevaddı atiye kararlaştırılmıştır: 

Madde 1 — Şamı şerif şehrini maden kömüründen mamul 
gaz ile tenvir için şeraiti atiyeye tevfikan tarafı Devleti aliyeden 
Hacı Şükrü Efendiye imtiyaz verilmiştir. 

Madde 2 — Müddeti imtiyaziye fermanı âli tarihinden iti
baren kırk senedir. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz fermanı âlinin itası ve muka
velenamenin teatisi tarihinden itibaren üç mah müddet zarfın
da şartnamede beyan olunduğu veçhile keşfiyatı ka f iye üzerine 
mükemmel harita ve lâyihasını nüshateyn olarak tanzim ile 
Nafıa Nezaretine takdim edecektir ve Nezaret işbu harita ve 
lâyihayı tarihi takdiminden itibaren üç mah müddet zarfında 
bittetkik yolunda olduğu surette halile ve olmadığı takdirde 
icabeden tadilât ve tashihatın icrasile tasdik eyliyecektir. 

Madde 4 — Sahibi imtiyaz masarif ve zarar ve hasarı ta
rafına aid olmak üzere mukavelenamenin teatisi tarihinden 
itibaren sikiz mah müddet zarfında ameliyata mübaşeret etme
ği ve haritanın tasdiki tarihinden itibaren on sekiz mah müd
det zarfında ikmal eylemeği taahhüd eder. Ameliyat kavaidi 
fenne ve merbut şartname ahkâmına ve kabul ve tasdik olu
nan harita ve lâyihalara tatbikan icra olunacaktır. Fakat esbabı 
mücbireden münbais halat müstesna olup bu misillû ahvalden 
dolayı ameliyat ne kadar müddet tatil olunur ise müddeti ik-
maliye dahi o kadar temdid edilecek ve şu kadar ki esbabı 
mücbirenin vukuunu derhal Hükümeti mahalliyeye ve Nafıa 
Nezaretine ihbar eylemeğe sahibi imtiyaz mecbur bulunacaktır. 

Madde 5 — Nafıa Nezareti esnayi imalâtta suveri icraiye-
sini ve hitamında ve kabul olunmazdan evvel tekrar imalâtı 
vakıayı ve müddeti imtiyaziye zarfında idare ve işletme mua
melâtını ve ameliyatın hüsnü halde muhafaza olunup olunma
dığını mahsus komiserler vasıtasile muayene ve teftiş eyliye-
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çektir, işbu teftiş ve muayene masarifine mukabil sahibi imtiyaz 
ameliyata mübaşeret için tayin olunan müddetten itibaren 
müddeti imtiyaziyenin hitamına kadar mah bemah tediye olun
mak üzere senevi Nafıa Nezaretinin emrine iki yüz kırk lira 
ita edecektir. 

Madde 6 — Gazhane ile müteferriatının inşasına muktazi 
olup Şamışerif belediyesi tarafından kabul olunacak arazinin 
ashabını irzaen mubayaası ve gaz borularının esnayi ferşinde 
şayet yoldan gayri bir mahallin istimaline lüzum görünür ise 
ebniye ve mahsulce terettub edecek zarar ve ziyan nisbetinde 
tazminat itasile o mahal sahibinin evvel emirde İrza ve iskâtı 
sahibi imtiyaza aiddir. 

Madde 7 — Gazhane ve müteferriatının inşaatı iptidaiyesi 
için gerek memaliki devleti aliyeden ve gerek diyarı ecnebiye-
den celb ve tedarik olunacak olan taş ve kereste ve demir ile 
makina ve edevat vesair levazımat gümrük resminden muaf 
tutulacağı gibi imalâtı tenviriyenin müddeti imtiyaziyesi zarfın
da işbu gazhane ile arazi ve sermayesile varidatı üzerine bir 
gûna vergi tarh olunmıyacak ve işbu mukavelename ile merbut 
şartname damga resminden vareste olacaktır. 

Madde 8 — Ameliyatın ikmali sahibi imtiyaz tarafından 
ihbar olundukta Nafıa Nezareti tarafından mansub bir fen ko
misyonu marifetile bilmuayene iktiza eylediği halde muvakka
ten ahiz ve kabul olunacak ve kabulü muvakkat tarihinden 
itibaren bir sene sonra yine bir fen komisyonu marifetile ame
liyatı vakıa tekrar bilmuayene kavaidi fenne muvafık ve şart
name ahkâmına mutabık olduğu tahakkuk eylediği halde işbu 
komisyonun tanzim edeceği rapor üzerine Nafıa Nezareti tara
fından kaf iyen kabulü muamelesi icra olunacaktır. 

Madde 9 — Sahibi imtiyaz gazhane ve borularile mütefer-
riatını müddeti imtiyaziye zarfında masarifi kendine aid olmak 
üzere daima tamir ve hüsnü halde muhafaza edecektir aksi hal 
vukuunda şartnamenin yirmi dördüncü maddesi mucibince 
muamele olunacaktır. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz imalâtın umuru zabıtasına ve 
hüsnü muhafazasına müteallik olup elyevm mevcud bulunan ve 
ileride tanzim olunacak olan bilcümle nizamatı devleti aliyeye 
tevfiki hareket etmeğe mecburdur. Sahibi imtiyazın kusurundan 
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naşı umuru tenvırıyenın bir kısmı veya mecmuu tatil olunduğu 
halde hükümet masarif ve hasarı sahibi imtiyaza aid olmak 
üzere muvakkaten tenvirini temin için şartnamenin yirmi dör
düncü maddesine tevfikan tedabiri lazıme ittihaz edecektir 

Madde 11 — Sahibi imtiyaz imalâtın muvakkaten kabul 
oldunduğu tarihten itibaren müddeti ımtıyazıyenın hitamına 
kadar tarifeye tevfikan gaz füruht edecektir 

Madde 12 — Sahibi imtiyaz taahhudatı vakıasının icrası 
için fermanı alı tarihinden itibaren bir sene müddet zarfında 
merbut şirket nizamnamesi esasına tevfikan osmanlı bir "Ano
nim, Şirketi teşkiline mezun ve mecburdur 

Madde 13 — Sahibi imtiyaz taahhudatı vakıasının icrasını 
temınen fermanı alının ısdarı kendisine tebliğ olunduğu tarihten 
itibaren bir mah müddet zarfında Bankı Osmaniye ya nakden 
vevahut piyasa fıatıle esham olarak bin lııa kefalet akçesi 
tevdi edecek ve şu kadarkı esham tevdi eylediği halde tedennıı 
fıattan dolayı terettub edecek noksanı ikmal edileceği bank 
tarafından taahhüd ettirilecektir ve mezkûr kefalet akçesi tevdi 
olunduğunu müteakib fermanı alı kendisine teslim olunacaktır 
işbu kefalet akçesi ameliyat katiyen kabul olunduktan sonra 
iade olunacaktır zikrolunan bir mah müddetin ınkızasına değin 
sahibi imtiyaz kefalet akçesini tevdi etmediği halde kendisine 
ihtara hacet olmaksızın hakkı imtiyazdan sakıt olacaktır 

Madde 14 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta dev
leti aliye sahibi imtiyazın gazhane ile muteferrıatı ve alât ve 
edevatı üzerinde bulunan kâffei hukukunu haiz olacak ve gaz 
hane ile müteferriatının hasılatından istifade edecektir Hergûna 
duyun ve taahudattan vareste olmak şartile gazhane ile mütefer
riatının devlete teslimi ve levazımatmın sureti mubayaası şart
namenin yirmi yedinci maddesinde münderıç ahkama tabı 
olacaktır 

Madde 15 — Gazhanenin memurini fennıyeden maada 
memur ve müstahdemleri ve amele ve hademesi tebaai devleti 
aliyeden olacak ve hükümeti seniyenin tayın ve kabul edeceği 
kıyafette bulunacaklar ve hususıle fes giyecekleri gibi ifayı memu
riyette ahalice suhuletle tanılabılmelerı için merkum memurlar 
özerinde şehrin ısmı ve sıra numarası ile hamilinin ismini ve 
kumpanyanın damgasını havı birer aded plâkayı hâmil bulu
nacaklardır işbu plâkaların masrafı kumpanyaya aid bulu
nacaktır 
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Madde 16 — Ameliyat esnasında zuhur edebilecek asarı 
atika devletçe mevzu nizamnamesine tâbi olacak ve fakat sa
hibi imtiyaz bu hususta istida vermek ve ruhsat almak mec
buriyetinden müstağni bulunacaktır. 

Madde 17 — Sahibi imtiyaz her nevi hasılatın altı aylık 
cetvellerini Şamışerif Belediyesine takdim edecek ve hasılat 
defterlerini şartnamenin yirmi beşinci maddesinde gösterildiği 
surete tevfikan tanzim eyliyecektir. 

Madde 18 — Esbabı mücbireden madud bir maniin zuhuru 
tahakkuk etmeksizin sahibi imtiyaz müddeti muayyene zarfında 
imalâta mübaşeret etmediği veya başlayıpta ikmal eylemediği 
ve umuru tenviriyeyi kısmen veya külliyen tatil eylediği veya
hut işbu mukavelenameden münbais taahhüdatı sairesini icra 
edemediği halde hukuku imtiyaziyesinden sakıt olacak ve bu 
halde şartnamenin yirmi altıncı maddesinde gösterildiği veçhile 
gazhanenin muvakkaten işletilmesi için tedabiri lâzeme ittihaz 
olunacak v e ameliyat ve edevat ve levazımat müzayedeye 
konulacak v e mevcud olan kefalet akçesi dahi tarafı devletten 
zapt edilecektir. 

Madde 19 — Gerek sahibi imtiyaz v e g e r e k makamına 
kaim Olacak "Anonim „ Şirketi Osmanlı olacağından bittabi 
işbu mukavelename ile merbut şartnamenin icrayı ahkâmından 
v e tevil ve tefsirinden dolayı Devleti Aliye ile sahibi imtiyaz 
veya şirket beyninde veya sahibi imtiyaz v e şirket ile efradı 
ahali meyanesinde tahaddüs edebilecek her nevi ihtilâfat ve 
daavi işin aid olduğu mahakimi Osmaniyede rüyet ve fasl oluna
caktır. İşbu mukavelenamenin tarafı eşrefi hazreti padişahiye 
arz ile ledelistizan ifayı muktezası hususuna emir v e iradei 
seniyei cenabı tacidarî müteallik v e şerefsudur buyrulmuş ol
makla aynen bir nüshası tahrir v e temhir olunarak Nafıa Ne
zareti celılesi canibine ita kılındı. 

ŞARTNAMK 
BİRİNCİ FASIL 

Levayih ve inşaat ve imalât ve alât ve edevat 
beyanmdadır 

Madde 1 — Sahibi imtiyaz masarif v e zarar v e ziyanı 
kendisine aid olmak üzere mukavelenamede muayyen olan 
müddetler zarfında mevcud turuku amme v e devairi resmiye 
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ve mekâtib ve hastahanelerin temini tenviri için muktazi olan 
kâffei imalât ve inşaatı icra etmekliği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mukavelenamenin üçüncü maddesi mucibince 
sahibi imtiyazın Nafıa Nezaretine yüzde bir mikyasında olarak 
takdim edeceği harita melfufatı âtiyeyi muhtevi olacaktır şöyle-
ki gazhaneye mahsus ebniyenin umumunu irae eder harita ve 
resimler ve kömürün tasfiyesine mahsus makina ve edevatı 
sairenin ve gazometrelerin ve gazhane müştemilâtının dahi re
simleri ve imalâtı sureti mükemmelede irae etmek üzere büyü
cek bir mikyasta imalâtın her kısmının resimleri dahi bunlara 
ilâve olunacaktır. 

Şartnamenin dördüncü maddesinde tayin olunan müddet 
zarfında tenviri lâzım gelen esvak ve mahallâtı mübeyyin ve 
sahibi imtiyaz ile dairei belediye tarafından bilittifak tanzim ve 
dairei belediyeden tasdik olunacak bir kıt 'a harita ile icra edi
lecek imalâtı mübeyyin bir kıt'a lâyiha ve bir kıt'a keşifname 
ve bir kıt 'a dahi mesahai iptidaiyesi evrakı mezkûreye kezalik 
ilâve olunacaktır. 

Madde 3 — Sahibi imtiyaz irae olunacak turuku âmme 
üzerine lâzım gelen boruları vaz edecek ve turuku âmmede 
vaz olunacak gaz ilbiklerinin miktarı turuku mezkûrenin ana 
borusunun beher üç yüz altmış metre tulüne altı ilbik nisbetin-
de olacak ve gazhane ebniyesi icabı takdirinde tevsi edilebilir 
surette tesis olunacak ve gazhane yirmi dört saatte miktarı 
azam olarak sarf edilecek gazdan yüzde on beş nisbetinden 
ziyade gaz hasıl edebilir kuvvet ve cesamette bulunacaktır. 

Madde 4 — Boruların vaz'ı ameliyatı mümkün mertebe 
mürur ve uburu sektedar etmiyecek surette icra edilecek ve 
bu babdaki tedabiri lâzıma dairei belediye ile bilittifak ittihaz 
kılınacaktır. Ameliyatın akibinde sahibi imtiyaz yolları hali as
lisine irca edecek ve bu suretle açılıp tesviye olunan esvakın 
dört aya kadar tamirine mecbur olacaktır. 

Madde 5 — Sahibi imtiyaz icra edeceği ameliyat sebebile 
cereyanına halel gelmiş veyahut mecrası tebdil olunmuş olan 
suları kendi masarifine olarak mecrayı kadimlerine ircaa mecbur 
olacak ve boruların vaz'ı ameliyatı tahtelarz inşa edilmiş olan 
kemer ve kanallar ve lağam ve imalâtı sairenin halelden vika
yesini müstelzim bir surette icra edilecektir, tmalâtı mezkûre-
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den bazılarının mevki veya güzergâhının tebdili icabeylediği 
takdirde tadilâtı mezkûre dairei belediyeden ruhsatı lâzıme ba-
dettahsil masarifi sahibi imtiyaza aid bulunmak üzere icra olu
nacaktır ve yolun tesadüf edeceği nehir ve çaylar ve cetveller 
ve yapılacak köprülerin kavaidi fenne tatbikan medahil ve ma-
harici sahibi imtiyazın teklifi üzerine Nafıa nezareti tarafından 
tayin olunacaktır. 

Madde 6 — Sahibi imtiyaz icra olunacak ameliyatta âlâ 
cinsten edevat ve levazımat istimal edecek ve inşaat ve ede
vatın gayet metin ve müstahkem olması için bilcümle kavaidi 
fenniyeye tatbiki hareket eyliyecektir. 

Madde 7 — Dairei belediye veyahut ahaliden bir kimse 
mezuniyeti kanuniyeyi haiz olarak tariki âm üzere gaz borula
rının veya umuru tenviriyeye müteallik edevatı sairenin yerlerin
den kaldırılmasını icab ettirir surette icrayı ameliyat edecek 
oldukları halde mezkûr boru ve edevatı sairenin mahallerinden 
ref ve yeniden vaz'ı ameliyatı sahibi imtiyazın amelesi marife
ti ile ve masarifi dahi ameliyatı mezkûre eğerçi efrad tarafından 
vuku bulduğu halde ameliyatı mezkûreyi icra ettirenlere aid 
ve belediye tarafından icra ettirilir ise nısfiyet üzere belediye 
ve sahibi imtiyaza raci olmak üzere icra olunacaktır. Ameliyat 
umuru tenviriyenin muvakkatten tatilini icab ettirecek olduğu 
halde bunun on beş gün evvel sahibi imtiyaza bildirilmesi lâ
zımgelir. Bu takdirde umuru tenviriye kısmen tatil edildiği hal
de sahibi imtiyaz tarafından tazminat taleb olunamıyacaktır. 

Madde 8 — Gaz borularının tamiri icab eylediği takdirde 
bu yüzden bozulan kaldırımların hali aslisine ircaı masarifi sahibi 
imtiyaza aid olacaktır. 

Madde 9 — Efrad uhdesinde bulunan ebniye ve sairenin 
tenviri için boru vazına sahibi imtiyaz mezun olup tenviratı 
umumiyeye mahsus gaz boruları bulunmıyan mahaller için 
beher yüz seksen metro tulünde vaz olunacak şubei hususiye 
boruları için üç ayda iki yüz elli metre mikâb gaz sarf ve itlaf 
edilmek şartile hususî mahallere gaz borusu temdidini dairei 
belediye sahibi imtiyazdan taleb edebilecektir. 

Madde 10 — Sahibi imtiyaz gaz boruları bulunan bilcümle 
mevakide alet vazına mahsus nizamnameye tevfikı hareket. 
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edilmek ve lâakal üç aylık abone olmak üzere istiyenlere gaz 
sevk ve itasına mecbur bulunacaktır. 

Madde 11 — Gaz ilbiklerile borular arasında sureti mü-
kemmelede işlediği badelmuayene tasdik edilmiş ve bir kontör 
yani mizan aleti bulunduğu halde dahi gazın tenviri esnasında 
ilbiklere miktarı kifayede vasıl olabilmesi için borular içinde 
iki santimetre tazyik tahtında bulunması lâzımgelir gazın 
sureti mükemmelede tasfiye edilmiş olması ve kuvvei tenviri-
yesinin ise iki santimetre su tazyiki tahtında olduğu ve haddi 
vasat olarak saatte yüz beş litre gaz sarf ettiği halde saatte 
42 gram musaffa kolza yağı ile yakılan bir "Karsel„ lambasının 
ziyasına müsavi bulunması lâzımgelir. Kumpanyanın işbu ahvalin 
umuru teftişiyesi için lüzum görülecek kâffei alâtı cami bir ma
ğazası bulunacaktır, dairei belediye veya müfettişin her müna
sib göreceği zamanda kumpanyanın müdürü veya yerine kaim 
olan zat hazır bulunduğu halde işbu şartnameye raptolunan 
A harfli talimata ittibaen icrayi teftiş edebilecektir. 

Madde 12 — Gaz ilbiklerinin ikad ve itfası saatleri dairei 
belediye ile sahibi imtiyaz tarafından her sene başında bilittihad 
tanzim olunacak cetveller ile tayin olunacaktır. Gazlerin ika-
dma vakti muayyenden 25 dakika evvelce bed olunarak vakti 
mezkûrden nihayet yirmi beş dakika sonraya kadar yani cem
an elli dakikada sahibi imtiyazın memurları marifetile bilicra 
hitam bulacaktır. Bunların itfası dahi ber minvali muharrer 
vakti muayyenden yirmi beş dakika evvel başlanılacak ise de 
fakat otuz dakika içinde hitam bulacaktır. 

Madde 13 — Gazların ikadı için tayin olunan saatten 
yarım saat sonra ve itfaları için tayin olunan saatten yarım 
saat evvel ikad olunmamış veya söndürülmüş bulunursa sahibi 
imtiyazdan gaz ilbiği başına her yarım saat teahhur için yarım 
frank alıkonulacaktır alevi tayin edilen vüsatten dun bulunan 
beher fener için gecede yirmi beş santim alıkonulacak ise de 
yaktıktan bir saat sonra işbu noksanı ref ve izale eylediğini 
sahibi imtiyaz isbat ederse meblâğı mezkûrun yalnız nısfı istifa 
kılınacaktır esbabı mücbire vukuunda tevkifatı mezkûre hakkın
da olan balâda mezkûr ahkâm keenlemyekün hükmünde tutu
lacak ve tevkifat hakkındaki işbu tedbir gazhanenin işlemeğe 
başladığı tarihten üç ay sonra meriyülicra olacaktır. 
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Madde 14 — Dairei belediye kendi memurları tarafından 
ita olunacak jurnaller üzerine gazhane müdürü badelistima 
cezayi nakdî istifasına karar verecektir mezkûr jurnaller kusu
run tahakkuk ettiğini müteakib kırk sekiz saat sonra gazhane 
müdürüne tebliğ olunmaz ise keenlemyekün hükmünde tutula
caktır. 

Madde 15 — Dairei belediye umuma mahsus olarak ikad 
olunacak gazlar için fener başına senede lâakal bin yediyüz 
elli saat müddet itibarile sahibi imtiyaza ücret itasını taahhüd 
eder dairei mezkûre tarifede beyan olunan fiatı tediye ederek 
daha uzun müddet gaz ikadını taleb edebilip yalnız hususu 
mezkûrun ve sarf edilecek gazın takribi miktarını on iki saat 
evvel sahibi imtiyaza haber vermesi lâzımgelir. 

Madde 16 — Tenviratı umumiyeye tahsis edilecek gaz ilbik-
leri saatte yüz altmış litre gaz sarf edeceklerdir ilbiklerden 
gazın huruç edeceği mahallin vüsati dairei belediye tarafından 
tayin edilecek ise de bu da gazın ziyade sarfını icab ettirmiye-
cek surette olacaktır. Alevlerin irtifa ve vüsati dairei belediye 
ile sahibi imtiyaz meyanelerinde müttehiden karar verilecektir. 
Miktarı mebhustan ziyade gaz sarf eder ilbikler istimali dairei 
belediyeden taleb edildiği takdirde bunların fiatı tarifeye tevfi
kan tayin kılınacaktır. 

Madde 17 — Abonelerin gaz itasına muayyen evkatı adi-
yede ve boruların memlû bulunduğu zaman gaz ahzine hakkı 
olup evkatı mezkûre haricinde gaz ita kılındığı halde şeraiti 
sahibi imtiyaz ile aboneler arasında irtizayi tarafeyn ile tayin 
edilebilecektir. 

Madde 18 — Abonelere verilecek gaz ana borularına mer-
buten temdid edilecek şube boruları vasıtasile ve kontör hesa
bile sevk edilecek ve kol boruları ve edevatı ile yapılması 
aboneye aid olacaktır şube borusu ile gazı dahilen vaz edilen 
alâta sevk eden haricî musluk abonesinden de muayyen ücretle 
masrafı abone canibinden tesviye edilmek üzere sahibi imti
yaz tarafından ihzar ve vaz ve tamiri muhafaza edilecek 
ve yalnız kontör masrafı sahibi imtiyaza aid olacaktır. Kontö-
rün üzerinde tazyiki adi ile gaz verilecek ilbiklerin adedini mü
beyyin birer numara vaz edilecektir. 
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Madde 19 — Fenerler ile kandilabriler ve bunların konsül
leri dairei belediye tarafından sahibi imtiyaza ita olunacak ve 
sahibi imtiyaz bunları dairei mezkûrenin istediği renkte ve kendi 
masarifi ile boyatıp numaralar tahrir ettirerek mahallerine vaz 
ettirecektir, kâffei şube borularile iç boruları ve musluk ve bü-
rülör velhasıl bir gaz aletine lâzım olanher nevi eşyayı mütefer-
riayı kendi masrafile sahibi imtiyaz ita ve tesis edecektir. Sahibi 
imtiyazın işbu maddede tasrih olunanlardan maada icra ede
ceği kâffei ameliyat ve ita edeceği kâffei eşya kendisile dairei 
belediye tarafından bilittifak her sene tanzim edilecek bir kıt 'a 
pusula mucibince kaydi defter edilecek ve ita olunan eşya ile 
umuma mahsus mahallerin tenviri cihetlerinden itası lâzım 
gelecek mebaliğin hesabı her ayda sahibi imtiyaz tarafından tan
zim ve dairei belediye tarafından dahi tasdik edilecektir. Mezkûr 
hesabatın bedelleri tebliğlerinden itibaren on gün zarfında ve 
sahibi imtiyazın cezayi nakdî borcu bulunduğu takdirde bunlar 
badettenzil ifa kılınacaktır. Bu yüzden verilmesi lâzımgelen 
mebaliğin tediyesi tehir olunduğu halde sahibi imtiyaz istifayı 
hukuk edebileceği gibi hatta esvakın tenvirini tatil edebile
cektir. 

Madde 20 — Her senenin ihtidasında senei mezkûre zar
fında ve şehrin her cihetinde vaz olunacak gaz borularının 
miktarını mübeyyin bir kıt 'a defter dairei belediye tarafından 
sahibi imtiyaza teslim olunacak ve hususu mezkûrdan dolayı 
sahibi imtiyaz mukaddema taleb edilmiş olan boru ameliyatını 
tatil edemiyecektir ve sahibi imtiyaz ameliyatı mezkûrenin 
icrasına ameliyat defterinin kendisine tesliminden nihayet iki 
ay zarfında mübaderet edecek ve dairei belediye ile bilittifak 
karar verilmiş olan müddet zarfında ikmal edecektir. Dairei 
belediye tarafından kaldırılması veya mahallerinin tebdili lâzım 
gelen edevat ve fenerlerin masarifi vakıası dairei belediye ile 
sahibi imtiyaz tarafından münasafeten tesviye edilmek üzere 
kaldırılacaktır. Mahallinden kaldırılan eşya belediyeye aid ise 
dairei belediye mağazasına vaz olunacaktır. 

Madde 21 — Sahibi imtiyaz istihdam edeceği işçi ve fen 
memurlarının tayin ve intihabında kamilen muhtar olup ancak 
memurini fenniyeden gayrı memurlar tebaai devleti aliyeden 
bulunacaktır. 
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Madde 22 — Elektrik ve sair vesaiti cedide ile şehrin kıs
men veya tamamen gerek umumen tenviri için hariçten taleb 
olunabilecek imtiyaz şeraitini hükümeti seniye sahibi imtiyaza 
teklif ve ifade ve o yolda tenvir hizmetini ihtiyar etmediği 
takdirde ahar talibi ile akdi mukavele etmekte muhtar buluna
cak ve bu takdirde evvelki sahibi imtiyazın tazminat talebine 
hakkı olmıyacaktır. 

İKİNCİ FASIL 

imalâtı tenviriyenin hüsnü halde muhafazasile 
işletilmesi beyamndadır. 

Madde 23 — Sahibi imtiyaz işbu imtiyaza müteferri bil
cümle imalâtı muhafaza edeceği gibi boru ve musluk ve müte-
ferriatı sairelerinde zuhura gelecek gaz kaçıntı mahallerini der
hal tamir ettirecek velhasıl kaza vukuunu icab ettirir bilcümle 
esbabtan muhafaza etmeğe itina edecektir. Sahibi imtiyaz ta
rafından işbu taahhüdatın ifasında teahhur ve müsamaha vu
kua getirildiği takdirde keyfiyet usul ve nizamı veçhile ihtar 
olunacak ve tarihi ihtardan sekiz gün mürur edipte icabını icra 
etmediği surette masarifi sahibi imtiyaza aid olmak üzere ima
lâtın hüsnü hale vaz'ı için canibi hükümetten idaresine vaz'iyet 
olunarak tamiratı lâzıme icra ve bu uğurda vuku bulacak ma
sarif gazhane hasılatından istifa olunacak ve kifayet etmez 
ise sahibi imtiyaza ikmal ettirilecektir. 

Madde 24 — Sahibi imtiyaz gazhanenin her nevi hasılatile 
işletme masarifatını mübeyyin her altı ayda bir kıt 'a defter tan
zim ve Şamışerif Belediyesine takdim edecektir. 

Ü Ç Ü N C Ü FASIL 

İmtiyazın feshi ile imalâtın tarafı devletten mubayaası 
hususlarında ve inkızayı müddeti imtiyaziyede 

olunacak muamelâta dairdir 

Madde 25 — Sahibi imtiyaz mukavelenamenin on sekizinci 
maddesinde münderiç esbabdan dolayı hukuku imtiyaziyesin-
den sakıt olduğu halde ol vakte kadar icra edilen imalât ve 
cem ve tedarik olunan edevat ve levazımat ve mubayaa 
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olunan araziye bedel tayin olunarak müzayedeye konulacak 
ve zuhur edecek talihlerden kimin üzerinde takarrür ederse 
onun marifetile hukukundan sakıt olan sahibi imtiyazın taahhü
datı vakıası ifa edilecektir. Bilmüzayede takarrür edecek bedel
den müzayede masarifi tenzil kılındıktan sonra üst tarafı hu
kuku sakıt olan sahibi imtiyaza ita kılınacaktır. Birinci müza
yededen bir netice hasıl olmadığı halde evvelce takdir olunan 
bedelden münasib miktar tenzil olunarak altı ay müddet sonra 
ikinci defa bir müzayede daha icra edilecek ve bu dahi netice
siz kalır ise müzayedeye mevzu şeyler hukukundan sakıt olan 
sahibi imtiyaza hiç bir bedel tediye olunmaksızın Devletin malı 
olacak ve kefalet akçesi henüz iade olunmamış bulunur ise 
tarafı Devletten zapt olunacaktır. 

Madde 26 — İmtiyazın müddeti münkaziye oldukta sahibi 
imtiyaz işbu imtiyaza müteferri kâffei imalâtla ebniye ve ede
vat ve boru ve künk ve musluk ve van tabir olunur kapak 
ve saireyi ve haneleri ve tahsildar odalarını ve sabit makina-
ları hüsnü halde olarak bilâ bedel ve her güna düyun ve ta-
ahhüdattan vareste olmak şartile Devlete devir ve teslim ede
cektir. Maden kömürü ve levazımı saire misillû ham eşyaya 
gelince Hükümeti seniye bunları muhamminlerin takdir edecek
leri bedel mukabilinde mubayaa edecektir. 

Şukadarki devletin mubayaa edeceği levazımat altı ay 
için muktazi olan miktarı mütecaviz olmayacaktır. Müddeti 
imtiyaziyenin hitamından beş sene evvel imalâtın hüsnü halde 
olmadığı indetteftiş devletçe anlaşılır ise sahibi imtiyaza bir 
müddet tayinile ihtarı keyfiyet edilecek ve bu ihtarın semeresi 
görülmez ise hükümet derhal imalât ve müteferriatını yedi ida
resine alarak sahibi imtiyaz hesabına olarak tamiratı lâzimeyi 
icra ile imalâtı hüsnü hale vaz. etmeğe salâhiyeti olacak ve 
hasılattan işletme ve tamirat masarifi çıkarıldıktan sonra fazlası 
sahibi imtiyaza ita olunacak ve noksan zuhur ederse ise ikmal 
ettirilecektir. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Ücret tarifesi 

Madde 27 — Sarf ve ihrak edilecek gaz için sahibi imti
yaz tarafından ahiz ve istifa olunacak ücurat bervechi âti tayin 
kılınmıştır. 
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Evvela - tenviratı umumiye için yani mevcud ve muahharen 
ihdas edilecek bilcümle caddeler ile esvak ve araba ve piyade 
olarak mürur edilen bilcümle hususî esvak ve geçidler ve 
rıhtım ve tenezzühgâhlar ve saire ile masrafı kısmen veya külli
yen hükümet veya dairei belediye hesabına olarak donanma 
geceleri için dahi ikad edilecek gaz ilbiklerinin beheri için 
saatte 0,04781 frank ücret ahz edilecektir ücreti mezkûre ber
veçhi ati tadil olunacaktır şöyleki tayin edilen tenvir müddeti 
ile ilbiklerinin adedinin hasılı zarbı 
1,000000 o lur ise i lb ik başına saatte 0 ,0450 frank ücret alınacaktır 

1,500000 0,03937 „ 
2,000000 0,03375 „ 
3,000000 „ „ 0 ,02812 „ 

Gaz kontör ile yani mizan aleti vasıtasile sevk edildiği halde 
beher metre mikâbı için 0 ,28125 frank ücret alınacaktır. 

Saniyen - masarifi tenviriyesi devairi hükümet ve belediyeye 
aid olan ebniye ve emlâk ,ve cevamii şerife ve kilise ve umuma 
mahsus hastahaneler için metre mikâbı 0 ,315 frank ücret alına
caktır. Şurası vardırki ebniye ve emlâki mezkûreden efradı nas 
ve şirketlere icar veya meccanen terk edildiği takdirde ücreti 
tenviriye efradı nasa mahsus fiat üzerine alınacak ve ebniye 
ve emlâki mezkûre masarifi tenviriyesi efradı nasa aid olacağı 
takdirde belediye canibinden evvelce sahibi imtiyaza ihbar 
edilecektir. 

Salisen - efradı nas uhdesinde bulunan ve miriye aid olmı
yan bilcümle ebniye ve emlâkte sarf ve ihrak edilecek gazın 
beher metre mikâbı için 0,540 frank ücret ahz ve istifa edile
cektir fiatı mezkûre efradı nas için 0 ,5625 franga iblâğ edile
cektir fazla olan mezkûr iki santim dairei belediye masarifi 
tenviriyesine aid olmak üzere belediye hesabına kaydedilecektir 
şu kadarki bu yolda istifa olunacak mebaliğ tenviri beldenin 
tertibinden başka şeye sarf edilmiyecektir. 

Efradı nas için tayin olunan fiatlar ileride berveçhi ati 
tadil edilecektir. Senevî sarf ve itlaf olunacak gazın miktarı iki 
milyon beş yüz bin metre mikâba baliğ olur ise beş santim 
ve miktarı mezkûr beş milyon metre mikâba baliğ olduğu 
halde on santim ve on milyon metre mikâba baliğ olduğu 
takdirde yirmi santim tenzil edilecektir. 
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Sahibi imtiyaz efradı nas için tayin kılınan fiattan sarfiya
tın ehemmiyet ve cesametine göre tenzilât icra edebilecektir. 
Şamışerif Dairei Belediyesinin taahhüdü yüz yetmiş beş fenerin 
masarifi tenviriyesine münhasır olacak ve efradı ahali dahi 
sahibi imtiyazdan gaz mubayaasında muhtar bulunacaktır. 

BEŞİNCİ F A S İ L 

Hususatı mütenevvia ve muhtelifeye dairdir 

Madde 28 — Şamışerif Dairei Belediyesi hasılatı vakıaya 
berveçhiati iştirak eyleyecektir. Hasılatı vakıadan ihtiyat akçesi 
olarak yüzde beş ve müdirana verilmek üzere yüzde altı ve 
faiz olarak yüzde beş ve temettü akçesi olarak yüzde beş ifraz 
edildikten sonra kalan fazlai hasılat sahibi imtiyaz ile Şamışerif 
Dairei Belediyesi meyanında münasafeten taksim edilecektir. 

Madde 29 — Sahibi imtiyaz tedavüle çıkarılacak hisse 
senedatının sülüsünü imtiyaz fermanı âlisinin istihsalini Şamışerif 
Dairei Belediyesine tebliğ eylediği tarihten itibaren bir maha 
kadar Şamışerif şehrinde ahz eylemek arzusunda bulunacak 
zevata füruht etmek üzere hıfz eylemeği taahhüd eder. 

İrade tarihi 24 rebiülâhır 1305, 27 kânunuevvel 1303 

Ne: 2 7 8 — Kili milyon kuruşluk mecidi aksamının 
darbı hakkında Nizamname 
27 rebiülâhır 1305, 30 kânunuevvel 1303 

Madde 1 — Altılıkların kat ' ve kesrile tedavülden kaldı
rılması hakkındaki nizamnamede beyan olunan elli milyon ku
ruşluk altılığa mukabil on dokuz kuruşluk bütün mecidilerin 
elli milyon kuruşluğu tedavülden alınarak Darbhanei Âmirede 
aksamına tahvil olunacak ve bu halde gümüş ayarı mecidi 
ayarile mütenasib olmak üzere yirmi ve beş paralık sikke dahi 
darb olunacaktır. 

Madde 2 — Birinci maddede beyan olunan muamelenin 
teftiş ve nezareti Maliye Nezaretine muhavvel olacak ve işbu 
teftiş ve nezarel akdemce darbettirilen otuz milyon kuruşluk 
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mecidi aksamı hakkında icra olunan teftiş ve nezaret gibi icra 
olunacaktır. 

Madde 3 — Gerek işbu nizamname mucibince mecidilerin 
aksamına tahvili ve gerek diğer nizamnamede muharrer oldu
ğu veçhile altılıkların tedavülden ahz ve refi masarifi ile zarar 
ve ziyanı hazinei maliye ve Evkaf ile şehremaneti ve düyunu 
umumiye varidatı muhassasası ve Reji idaresi ve Bankı Osmani 
beyninde müştereken tesviye olunacak ve mezkûr idarelerin 
iştiraki varidat ve hasılatı mahsusalanmn Hükümeti seniye vari
datına nisbetle yüzdesine isabet edecek mikdarda olacaktır. 

Madde 4 — Maliye Nezareti işbu nizamnamenin icarasına 
memurdur. 

/ İrade tarihi: 30 rebiüllâhir 1305 ve 1 kânunusani 1303] 

JVfe: 2 7 9 Devletçe tedricen imhası mukarrer olan 
meskukatı ınağşuşeden altılıkların defaten 

tedavülden kaldırılması hakkında 
nizamname 

(27 rebiülâhir 1305 ve 30 kânunuevvel 1503] 

Madde 1 — Elyevm beş kuruşa mütedavil devairi emiriye 
sandıklarında yine o kıymetle kabul olunan altılıklar tedavül
den kaldırılacaktır. 

Madde 2 — Zikrolunan altılıklar gelecek bin üç yüz dört 
senesi ağustos nihayetine kadar devairi emiriye sandıklarınca 
fiatı hazırası ile kabul olunacaktır ve bu müddetin hitamından 
sonra ahali yedinde kalacak altılıkların müddet ve sureti mü
badelesi dahi başkaca ilân olunacaktır. 

Madde 3 — Altılıklar mevkii tedavülden kaldırıldıkça elli 
milyon kuruşluğu mikdarı külçe olarak satılmak üzere Bankı 
Osmaniye teslim ve tevdi olunacak ve miktarı mezkûrdan faz
lası mecidi çeyreğine tahvil kılınacaktır. 

Madde 4 — Maliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

(İrade tarihi: 30 rebiülâhir 1305, kânunusani 1303/ 
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No: 2 8 0 — Mahakimi nizamiyenin Teşkilâtı Kanunu
nun dördüncü faslının beşinci maddesi yerine 

kaim olmak üzere kaleme alınan 
maddei kanuniye 

[5 cemaziyelevvel 130b, 6 kânunusani 1303] 

istida dairesinin vazaifi evvelâ hukuk ve ceza davalarına 
müteallik arzuhallerin muvafıkı kanun bulunanlarını kabul ve 
müddeti temyizin müruru ve yahut şeraiti temyizin noksanı 
veya davanın kabili temyiz olmaması cihetile şayanı kabul olmı-
yanları reddetmek saniyen kabul ettiği arzuhallerden müruru 
zaman ve vazife ve salâhiyet kararlarile kabili temyiz olan 
karan karinelere ve mefsuhiyeti iddia olunan ittiham mazbata
larına ve resmi damga cezayi nakdî kararnamelerine dair olan
ları temyizen rüyet ederek bundan maada olan arzuhalleri aid 
olduğu daireye göndermek salisen tayini merci ve nakli dava 
istidalarına hükmeylemekten ibarettir. 

Iirade tarihi: 6 cemaziyelevvel 1305, 7 kânunusani 1303] 

Ns: 281 — Matbaalar Nizamnamesi 
// rebiülâhır 1W2, 16 kânunusani 1300 

BtRtNCl F A S I L 

Matbaa 

Ahkâmı Umumiye 

Madde 1 — Memaliki Osmaniyede matbaa açmak ve her 
nevi kütüb ve resail ve evrak tabetmek işbu nizamnameye 
ittiba şartile serbesttir. 

Madde 2 — İşbu nizamnamenin beşinci maddesi mucibince 
sened veren tebaai ecnebiye tebaai Osmaniye gibi matbaa 
açmak hakkına nail olur. 

Madde 3 — Matbaa küşadı mutlaka ruhsatnamei resmî 
istihsaline mevkuftur ruhsatı resmiye istihsal etmeksizin matbaa 
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küşadile kütüb ve resail ve evrakı saire tabedenlerden kanunu 
cezanın yüz otuz yedinci maddesi hükmünce matbaası kapat-
tırılmakla beraber elli Osmanlı altını cezayi nakdî alınır. 

Madde 4 — Gerek tebaai Osmaniye ve gerek ecnebiyeden 
matbaa küşad etmek isteyenler isim ve şöhret ve tercümei hal 
ve ikametgâhlarını ve tesis edecekleri matbaanın mahal ve 
sokak ve numarasını ve san'atı tab'ı hangi lisanda icra ede
ceklerini havi bir kıt 'a beyanname ile beraber istidanamelerini 
Dersaadette Dahiliye Nezaretine ve taşralarda valii vilâyete 
ita edeceklerdir. 

Madde 5 — Matbaa açmak isteyenlerin istidanameleri Der
saadette Zabtiye Nezaretile Şehremanetine ve vilâyatta zabıtai 
mahalliyeye havale olunarak ve müstedinin ahvali tahkik etti
rildikten ve hukuku mukaddesei cenabı padişahiye ve menafii 
devleti aliyeye dokunur asar tabından mücanebet edeceğine 
dair yedinden sened ahz olunduktan sonra Dersaadette Dahi
liye Nezaretinden ve taşralarda Nezareti müşarileyhadan alına
cak mezuniyti resmiye üzerine valiler canibinden kendilerine 
ruhsatname ita olunur ancak tebaai ecnebiyeden hiç biri mat
baacılıkta encebilere müteallik imtiyazat ve muafiyattan istifade 
edemiyeceğini yani ledelhace kendi hakkında tebaai Osmaniye 
ve matbaası için dahi tebaai Osmaniyenin küşad ettikleri mat
baa gibi muamele olunmasını kabul eylediğini mutazammın 
devleti metbuasının sefareti canibinden musaddak bir sened 
ita etmedikçe matbaa küşadına mezun olamaz. 

Madde 6 — Müstedinin arzuhaline merbutan ita edeceği 
beyannamenin sureti ruhsatname verildikten sonra Dersaadette 
matbaanın vaki olduğu zabıta idaresine tebliğ olunmak üzere 
Zabtiye Nezaretine ve vilâyatta zabıtai mahalliyeye gönderilir. 

Madde 7 — Evrakı havadis sahib veya müdürü mes'ulleri 
yalnız gazetelerinin tabına mahsus olmak şartile başkaca ruh
sat istihsal etmeksizin matbaa küşad edebilirler ancak gazete
lerinden başka evrak tabetmek istedikleri halde sair matbaa 
sahihleri gibi işbu nizamname ahkâmına tevfikan ruhsat istih
saline mecburdurlar. 

Madde 8 — Ruhsatı resmiye ile küşad edilmiş olan mat
baalar ashabı tarafından ahara terk ve ferağ olunabilir fakat 
mefruğulehin dördüncü ve beşinci maddelerde muharrer şeraiti 

T. 1 C. 5 F. 63 

TBMM KÜTÜPHANESİ



994 

ifa etmesi lâzımgelir bu şeraiti ifa etmiyenlerin matbaası 
kapattırılır. 

Madde 9 — Matbaa ruhsatnameleri için Dersaadette üç ve 
vilâyatta iki osmanlı altını harç alını»- ve bunların ahare terk 
ve ferağından dahi nısıf harç istifa kılınır. 

Madde 10 — Ruhsatı resmiyeyi haiz olan bir matbaacı 
vefat ettikte matbaası muvakkaten mürettiblerden birinin tahtı 
mes'uliyetinde idare ettiril ir ancak müteveffanın veresesi dör
düncü ve beşinci maddelerde münderiç şerait dairesinde olmak 
üzere bir maha kadar müdürü mes'ul iraesine mecburdurlar o 
müddet geçtikten sonra matbaaları bir müdür iraesine ve anın 
resmen kabulüne karar tatil edilir. 

Madde 11 — Matbaa ve mahalli ikametlerini tebdil ve 
matbaasını ahare terk ve ferağ ededenler beş gün zarfında 
dersaadette Dahiliye Nezaretine ve taşralarda Hükümeti mahal-
liyeye tahriren beyanı hal etmeğe mecburdurlar bu mecburiyet 
hilâfında hareket eden matbaacılardan beş osmanlı altınından on 
beş osmanlı altınına kadar cezayi nakdî alınır. 

Madde 12 — Hanelerde veyahut sair mahalli gayrı malû-
mtde hafiyen kütüb ve resail ve evrak tab ve temsil edenlerin 
alât ve edevatı zaptolunduktan sonra kanunen lâzım gelen 
mücazat başkaca icra olunmak üzere beş osmanlı altınından 
yirmi altına kadar cezayi nakdî alınır. 

Madde 13 — Her matbaa sahibi tabedeceği kütüb ve re
sail ve ilânat ve evrakı sairenin zirine ismini ve matbaasının 
bulunduğu mahalli ve sokak numarasını tabettirecektir ken
di ismile matbaasının mahalli yazılmamış veyahut sahte olarak 
diğer bir isim ve mahal yazılmış olur ise kanunen muayyen olan 
cezadan başka beş altından on beş altına kadar cezayi nakdî 
alınır. 

Madde 14 — Her nevi huruf dökenler ve huruf formaları 
ve alâtı tabiye imal ve füruhtunu sanat ittihaz edenler isim ve 
şöhret ve tebaiyetlerini ve dükkân ve mağazalarının bulunduğu 
mahalli ve numarasını ve sokağını mübeyyin bir kıt'a beyan 
name itasile Dersaadette şehremanetinden ve taşralarda de
vairi belediyeden ruhsat tezkeresi alacaklardır ruhsat tezkere
sini hamil olmıyanlardan ve dükkân ve mağazalarını tebdil edip-
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de merciine malûmat vermiyenlerden bir altından beş altına 
kadar cezayi nakdî alınır. 

Madde 15 — Her matbaa hangi lisanlar için açılmış ise 
kapısının üzerine o lisanlardan maada lisanı osmanî ile bir 
levha talik olunacaktır. 

Matbaaların derununda mürettibler ve sair işçiler çalışır 
iken kapısı yalnız bir zenberek ile kapalı olacak ve iki yanında 
dükkân ve ebniyei saire varsa matbaanın içerisinden onlara 
geçilebilir kapı ve pencere gibi şey olmıyacaktır bu şekilde 
olmıyan matbaa şekli nizamisine konulmakla beraber sahibin
den bir osmanlı altınından beş altına kadar cezayi nakdî 
ahzolunur. 

Madde 16 — Maarif Nezareti ve matbuat idaresi memur
ları ve ledelhace zabıtadan gönderilecek memurlar her zaman 
matbaayı muayeneye mezundurlar matbaa sahihleri, taleb 
olunduğu halde ruhsatnamelerini bu memurlara ibraz edecek
lerdir zikrolunan memurlar işbu nizamname hilâfında müşahede 
ve tahkik eyledikleri halatı mübeyyin tanzim edecekleri zabıt 
varakalarını icabı halinde adliye müddeiumumiliğine tebliğ 
olunmak üzere mercilerine ita ederler. 

Madde 17 — Her matbaa sahibi matbuat idaresi tarafın
dan taleb vukuunda istimal eylediği edevat ve alâttn nevi ve 
cinsine dair malûmat verecek ve matbaasında bulunan envai 
hurufun matbu numunelerini dahi ita edecektir bunlara muhalif 
hareket edenlerin matbaaları bir haftadan on beş güne kadar 
tatil olunur. 

Madde 18 — Bilâruhsat tabolunan kütüb ve resailde mü
ellif veya naşirinin ismi münderiç olmaz ise matbaacı bizzat 
mesul olur ve müellif veya naşirinin ismi münderiç olduğu 
halde onlar ile müştereken mesul tutulur. 

İKİNCİ FASIL 

Kütüb ve resail ve neşriyatı saire 

Madde 19 — Hiç bir matbaa sahibi tab edeceği kitabı 
Maarif Nezaretinden ruhsatı resmiye istihsal olunmadıkça tab 
ve temsil edemez. Badettabı dahi ismini ve kaç nüsha üzerine 
tab olunduğunu mübeyyin imzalı bir beyanname ile beraber iki 
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nüshasını kablenneşir Dersaadette Maarif Nezaretine ve taşra
larda hükümeti mahalliyeye ita eder. Litografya ve fotoğrafya 
ve vesaiti saire ile icra olunan matbuat ve notalı ve notasız 
şarkılar ve her nevi musiki asarı ve yirmi ikinci maddede 
istisna edilenlerden maada tab ve neşrolunan bilcümle mu-
harrerat bu madde ahkâmına tâbidir akaide müteallik kitapların 
tabı dahi kütübü saire misillû Maarif Nezaretinden ruhsat 
istihsaline menuttur bu misillû kitaplardan mezahibi gayrı islâ-
miyeye müteallik olanlar için verilecek ruhsat rüesayi cemaat 
taraflarından gönderilecek ilmühaberler üzerine ita olunur. 

Madde 20 — Bir telifin Maarif Nezaretince tab ve temsi
line ruhsat itasında tereddüt vukubulur ise sahibinin Şûrayı 
Devlette icrayı tetkikat istidasına hakkı olacaktır. 

Madde 21 — Tabetmiş olduğu kütüp ve resail ve evrakı 
saire için evvelce istihsali ruhsat eylediğine ve matbu iki nüs
hasını Maarif Nezaretine ita ettiğine dair ilmühaber ibraz ede-
miyen matbaa sahihlerinden beş osmanlı altınından on beş 
altına kadar cezayi nakdî alınır. 

Madde 22 — Evvelce ruhsatı resmiye ile neşrolunupta 
muahharen intişarı hükümetçe men edilmiş olmıyan ve matbu 
nüshasının aynı olan asarın tekrar tab'ı için yeniden ruhsat 
istihsali lâzım gelmez fakat defai ahirede tab olunanların iki 
nüshası evvelki musaddak nüsha ile beraber kablenneşir Maarif 
Nezaretine ita kılınmak meşruttur işbu nizamnamede gösterilen 
kavaide tevfikan izdivaç ve vefiyata ve bey ve şiraya ve emlâk 
ve akar icarına ve sair hususatı zatiye ve umuru ticariyeye 
ve tiyatro ve balo ve emsali mahallere müteallik ilânat ve 
devairi resmiyedan tab ettirilen muharrerat ile dava vekilleri 
canibinden davaya dair tanzim olunan evrak dahi istihsali ruh
sata hacet olmaksızın tab olunur. 

Madde 23 — Her nevi resim ve tasvir ve madalya ve ar
ma ve emsali şeyleri tab ve neşir ve teşhir ve füruht edenler-
on dokuzuncu maddeye tevfikı harekete mecbur olup Ma
arif Nezareti tarafından Sanayii Nefise Mektebi Müdürlüğünün 
inzimamı reyile ruhsat verildiğini mübeyyin mühür ile memhur 
bir nüshası ibraz olunamıyan resim ve madalya ve armaları 
tab ve neşir veya teşhir ve füruht edenlerden üç Osmanlı altı
nından on altına kadar cezayi nakdî alınır. 
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ÜÇÜNCÜ F A S I L 

Matbuatı ecnebiye 

Madde 24 — Memaliki ecnebiyede tab olunan kütüb ve re-
risail ile 23 üncü maddede beyan olunan şeyler ve her nevi 
alât ve edevat Dersaadette Maarif Nezaretinden ve vilâyatta 
hükümeti mahalliyeden ruhsat verilmedikçe memaliki osmani-
yeye idhal edilemez. Eyalâtı mümtaze matbuatının sair mema
liki osmaniyeye idhalinde dahi istihsali ruhsat meşruttur. 

Madde 25 — Gümrüklere vürud eden kütübü ecnebiye 
Dersaadette Maarif nezareti tarafından ve taşralerda Hükümeti 
mahalliye canibinden bilmuayene mahzuru görünmiyenlerinin 
idhaline ruhsatı mutazammın olmak üzere birer kıtasının zah-
rına mührü mahsus basılarak sahibine lieclitteslim gümrüğe 
iade olunur fakat esasen duhulüne müsaade olunan kitapların 
enva ve esamisini mübeyyin Maarif Nezaretinden bir cedvel ya
pılarak bilcümle gümrük memurlarına gönderilip bu cedvelde 
gösterilen kitpların yeniden tab ettirilmedikçe muayeneye ha
cet olmaksızın imrarına ruhsat verilecektir. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

E%>rakı matbuanın nakil ve füruht ve tevzii 

Madde 26 — Dükkânlarda ikamet eden bilcümle kitapçılar 
ile seyyar olarak kütüp ve resail ve resim ve sair matbuat nakil 
ve füruht ve tevzi edenler ve matbaalarda istihdam olunan 
mürettipler Dersaadette şehremanetinden ve taşralarda de
vairi belediyeden ruhsatı havi tezkere almağa mecburdurlar 
kitapçı dükkânları ledelhace memurini zabıta canibinden ve 
maarif ve matbuat idaresi teftiş memurları tarafından muayene 
olunur. 

Madde 27 — Yirmi ikinci maddede istisna olunan evrak
tan maada bilâ ruhsat tab ve temsil veyahut memaliki saireden 
idhal olunan kütüp ve resail ve gazete ve resimleri ve matbuaü 
saireyi füruht ve nakil ve tevzi edenlerden üç osmanlı altının
dan on altına kadar cezayi nakdî alınır. 

Madde 28 — Gazete ve sair evrakı mevkute nakil ve fü
ruht ve tevzi edenlerden sokaklarda ve güzergâhı âmme olan 
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mahallerde sattıkları evrakı mevkutenin isminden maada mün-
derecatını ima eder elfaz ile nida edenlerin ruhsat tezkereleri 
istirdat ile beraber kendilerinden kanunu cezanın iki yüz elli 
dördüncü maddesi mucibince cezayı nakdî alınır. 

Madde 29 — Muzır ve muhilli edeb olan ve işbu nizamna
me ahkâmına mugayir olarak neşrolunan matbuat ve resimleri 
bilerek alenen veya hafiyen nakil ve füruht ve tevzi edenler 
matbuatı mezkûre müellif veya tabilerinin şeriki cürmü addo
lunur ve ona terettub edecek muamelei cezaiyeden başka bir 
aydan üç aya kadar icrayı sanattan dahi mennedilir. 

BEŞİNCİ F A S I L 

Ilânat 

Madde 30 — Tiyatro ve balo gibi mahaller ilânatile izdi
vaç ve vefiyat misillû umuru şahsiyeye müteallik ilânlardan 
maada sokaklarda ve memerrinas olan mahallerde devairi beledi
yeden istihsali ruhsat olunmadıkça ilân varakası yapıştırılmak 
veyahut dağıtılmak külliyen memnudur işbu memnuiyet hilâ
fında hareket edenlerden beş osmanlı altınından on altına ka
dar cezayi nakdî alınır ve yapıştırılan veyahut dağıtılan ilân 
varakalarının münderecatında muhalifi kanun mevad bulunduğu 
halde anın derecesine göre terettub edecek mücazat başkaca 
hüküm ve icra olunur. 

Madde 31 — Tiyatrolara ve emsali mahallere mahsus ilân 
varakaları sair lisan üzere tertib olunduğu halde türkçe ter
cümesini dahi havi olacaktır. Türkçesi yazılmış olmıyan o gibi 
ilânat ashabından bir osmanlı altınından beş altına kadar ce
zayi nakdî ahzolunur. 

Madde 32 — Sokaklarda ilân varakaları talikile melûf 
olanlar isim ve şöhret ve tebaiyet ve tercümei hal ve mahalli 
ikametlerini şehremanetine veyahut devairi belediyeye beyan 
ile ruhsat tezkeresi almağa mecburdurlar ruhsatsız hareket 
ettikleri halde kendilerinden bir mecidiyeden bir altına kadar 
cezayi nakdî alınır ve her kim olur ise olsun bilerek alenen 
veya hafiyyen ilânatı memnua talik eder ise asıl cürüm sahi
binin şeriki addolunur. 
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ALTINCI F A S I L 

Muhakemat 

Madde 33 — işbu nizamname ahkâmı hilâfında vukua ge
len ceraimin muhakemesi mahakimi umumiyeye ve talebi mu
hakeme adliye müddei umumilerine aiddir. 

Madde 34 — İşbu nizamnamede beyan olunan ceraimin 
tahkik ve taharrisi zabıtai adliyeye ve Maarif Nezaretile matbu
at memurlarına aiddir. Bu memurlar tahkik eyledikleri ceraim 
hakkında birer zabıtname tanzim edip Dersaadette Dahiliye 
Nezaretine ve taşralarda Hükümeti mahalliyeye gönderilmek 
üzere mercilerine ita ederler. Ceraimi mezkûre hakkında 
Dahiliye Nezaretinden veyahut Hükümeti mahalliye canibin
den vuku bulacak tebligat üzerine müddeiumumiler tarafından 
ikamei dava olunur. 

Madde 35 — Bilâ ruhsat tab ve neşir olunan bilcümle 
kütüb ve resail ve evrakı saire derhal toplattırılıp ve bir nüs
hasından maadası bunları derdest eden memur ile zabıta me
muru ve sahibi tarafından mühürlenip en yakın zabıta merke
zine veyahut dairei belediyeye muvakkaten teslim olunur icabı 
takdirinde matbuat idaresi tarafından irae olunacak mahalle 
nakil ile memhuren orada hıfzettirilir. Bunlar Dahiliye Nezareti 
veyahut mahkeme tarafından emir verilmedikçe ashabına iade 
olunmaz. 

Madde 36 — işbu nizamnamede muayyen ceraimin mükerrir-
leri hakkında tayin olunacak ceza mücazatı asliyenin nihayet iki 
misline iblağ olunabilir. Ceraimi mezkûreden dolayı mahkûmi
yeti tarihinden itibaren bir sene mürur etmeksizin diğer bir 
cürüm irtikâb eden kimse mükerrir addolunur. 

Madde 37 — işbu nizamnamede tayin olunan mücazat 
yalnız istihsali ruhsat şartının ademi ifası cürmüne mahsustur. 
Binaenaleyh ruhsatsız tab ve neşir veya memaliki saireden id-
hal olunan kütüp ve resail ve evrak vasıtasile ika olunan cerai
mi saire hakkında terettüb edecek ahkâmı kanuniye başkaca 
icra olunur. 

Madde 38 — T a b ve neşrinden dolayı müellif veya tabii 
hakkında mahkemece mücazatı kanuniye hükmolunan kütüp ve 
resailin yalnız muzır olan sahifelerinin ve esasen matbuatı mu-
zirreden ise mecmuunun mahv ve izalesi emrolunur ve yirmi. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



1000 

ikinci ve yirmi üçüncü maddelerde zikrolunan evrak ve eşyadan 
olupta mazarratı tebeyyün edenlerin müsaderesine hükm edilir. 

Madde 39 — Zaten istihsali ruhsat etmiş olan bilcümle 
matbaa ashabına bilâ harç ruhsatname ita kılınır tebai osma-
niyeden olan matbaa sahihlerinden bilâ ruhsat icrayı sanat 
etmekte bulunanlar işbu nizamnamenin neşri tarihinden itibaren 
bir mah zarfında istihsali ruhsat eylemek üzere merciine mü
racaat ederler ise yalnız dokuzuncu maddede muharrer harcın 
istif asile yedlerine ruhsatname ita olunacak ve tebaai ecnebi
yeden olupta ruhsatsız icrayi sanat eden matbaacılardan mez
kûr harç ile beraber beşinci maddede beyan olunan senedi ita 
edenlere ruhsatname verilecektir. 

Bilcümle kitapçılarla huruf ve alâtı tab'iye imal ve füruht 
eyliyenler ve matbuat nakil ve füruht ve tevzi ve talik edenler 
ile mürettiblerden ruhsatı haiz olmıyanlara mehli mezkûrun 
inkızasına kadar ruhsat tezkeresi ita olunacak ve inkızayi 
mehlden sonra" işbu nizamname ahkâmına tevfikı hareket etmiş 
olmıyanlar bulunur ise haklarında hükmü nizam icra kılınacaktır. 

Madde 40 — Dahiliye ve Adliye ve Maarif Nezaretleri 
işbu nizamnamenin icrasına memurdur. 

Madde 41 — İkinci cild Düsturda münderiç 20 cemaziyel
evvel sene 1273 tarihli matbaa nizamnamesinin hükmü mefsuh
tur. [•] 

[*] 1273 tarihli nizamname tertib 1 cilt: 2: sahife 227 dir. 

ffrade tarihi: 9 cemaziyelevvel 1:05, 10 hânunusani 1303] 

NB: 2 8 2 — Arazi Kanununa müzeyyel 
fıkrai kanuniye 

Arazii haliye ve mahlûleden Devletçe muhacirine tefviz 
olunup onlar tarafından ziraat ve ebniye inşa olunan arazi 
hakkında bilâ üzür iki sene mürurundan sonra aharı tarafından 
ikame olunacak tasarruf davası istima olunmaz. 

[İrade tarihi: 11 cemaziyelevvel 1305, 12 kânunusani 1303} 
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Nıı 2 8 3 — -Sicilli ahvali memurin komisyonu 
umumisi nizamnamesine zeyl 

// cemaziyelevvel 1305 ve 12 kânunusani 1303 

Erbabı ehliyet ve sadaketten olmakla beraber yirmi sene 
hizmeti Devlette istihdam olunupta bir gûna rütbe ve nişana 
nail olamıyan veyahut mazhar olduğu rütbe veya nişanı on sene 
terfi ve tebdil edilmiyen memurinin derecei istihkaklarına göre 
mazharı mükâfatı seniye olmalarını makamı Sadarete bamazbata 
ihtar etmek sicilli ahval komisyonunun cümlei vezaifindendir. 

[irade tarihi: 25 cemaziyelevvel 1305, 26 kânunusani 1303] 

Ne: 2 8 4 — Ağnam resminin sureti idare 
ve istifasına dair talimatname 

BİRİNCİ F A S İ L 

Ağnam tadadında kuranın taksimi ve tadad ve yoklama 
memurlarının usulü intihabı 

Madde 1 — Her kazanın havi olduğu kura mevkilerinin 
icabına ve ağnamının miktarına göre lüzumu kadar kola tak
sim olunarak bunların ağnamı muvakkaten tayin olunacak 
memurin marifetile tadad olunacaktır. 

Madde 2 — Tadad kollarının cümlesi martın birinci günü 
tadada mübaşeret edebilmek üzere her sene mart hululünden 
mukaddem kaza meclisi idaresinde işbu talimatın tayin eylediği 
müddetler zarfında tadad ve yoklamayı icra etmek ve müddeti zar
fında ikmal edemezler ise ikmaline kadar istihdam olunarak başka 
bir şey talebine hakları olmamak üzere ücreti maktua ile her 
kol için bir memur ve bir muharrir ve lüzumu kadar süvari 
ve piyade kolcu intihab olunarak isim ve miktarı maaşlarını 
mübeyyin tanzim olunacak defter mart hululünden evvel merkezi 
livaya gönderilerek liva üzerine yapılacak icmali dahi muha-
sebei vilâyete irsal olunup orada hıfzolunacaktır. Memur ve 
muharrirlerin ücretleri derecei kifayede tayin olunacağı gibi 
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süvari kolcularının ücreti dört yüz ve piyadelerin iki yüz elli 
kuruştan dun olmıyacaktır. 

Madde 3 — Marttan on beş gün mukaddem kaza mer
kezlerinde bulunmak ve tadad ve yoklama hitamına kadar 
istihdam olunmak üzere her kaza için liva meclisi idaresinden 
ücreti maktua ile erbabı haysiyet ve iktidardan bir memur 
intihab ve izam olunacaktır. 

Madde 4 — İşbu kaza memuru kol memur ve muharrir ve 
kolcularının intihabında hazır bulunarak sureti intihablarına ve 
maaşlarının derecei kifayeden fazla ve dun olmamak üzere tah
sisine nezaret ve tanzim olunan defteri temhir edeceği gibi 
gerek tadad ve gerek yoklama esnasında lâzımgelen mahallere 
bizzat azimetle icrayi tahkikat eyliyecektir. 

Madde 5 — Bazı esbabı mahsusaya mebni bir livaya vilâ
yetten memuru mahsus izamına lüzum göründüğü halde tadad 
muamelâtının hüsnü cereyanına nezaret etmek ve indelicab 
bazı kazalar ile kuraya dahi azimet etmek üzere memurini 
mütehayyizei vilâyetten veyahut meclisi idarei vilâyet azası ve 
onlar gibi muteberanı memleketten bir münasibi intihab olu
narak canibi hazineye biliş'ar mezuniyet alındıktan sonra izam 
olunacak ve işbu memura muvazzaf ise Aşar Nizamnamesinin 
kırk sekizinci maddesine tatbikan harcırah ve yevmiye ve mu
vazzaf değil ise merkezi vilâyetten yevmi hareketinden itibaren 
yalnız yevmiye verilecektir. 

Madde 6 — Her kazanın cesametine ve mevkiinin iktiza
sına göre istihdam olunacak memurlar nisbetinde lüzumu mik
tar akça vilâyet merkezlerince tahsis olunarak bu akçanın mik
tarı şubatın on beşinden evvel kazalara tebliğ olunur. 

Madde 7 — Kaza ve liva ve vilâyetten tayin olunacak 
bilûmum tadad memurları müntehiblerinin veyahut memurini 
mütehayyizei sairenin akraba ve müteallikatından olmamak ve 
devlet hizmetine intihab için lâzım gelen evsafı haiz bulunmak 
meşruttur kaza ve kol memurları ve kolcular dahi her halde 
emniyete şayan olanlardan intihab olunacaktır şayet bunların 
meyanında evsafı mezkûreyi haiz olmıyan ve sabıkai halleri 
istihdamlarına mâni olan bulunur ise intihabedenler mes'ul 
tutulur. 
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Madde 8 —• Kaza ve kol memurlarile kol muharrirlerinin 
ve kolcularının hini tayininde şayet ikmali hizmet etmeksizin 
azli lâzım gelir veyahut kendisi terki hizmet eyler ise kesbi 
istihkak etmediği miktarı kefilinden istirdad olunmak üzere 
maaşlarının sülüsü ba sened ita kılınıp masraf kayid olunur ve 
hitamı memuriyetlerinde kusur istihkakları dahi kezalik masraf 
kaydile verilir. 

Madde 9 — Tadad ve tahsil memurları gezdikleri yerlerde 
meccanen ahaliden yem ve yiyecek ve ağnam ashabından il
mühaber pahası vesaire namile bir şey almaktan memnudurlar. 
Buna muhalif hareket edenler Ceza Kanunnamesinin yüz otuz 
birinci maddesi hükmüne tevfikan mücazat olunurlar. 

Madde 10 — Tadad kollarının refakatlerine münasib mik
tar jandarma neferatı ita olunacağı gibi kaza memurlarının de
vir ve teftişinde dahi jandarma neferatı ve icabında ondan ma
ada maiyetlerine münasib kollardan muvakkaten birer ikişer 
kolcu verilecektir. 

İKİNCİ FASİL 

Tadad ve yoklamanın sureti icrası 

Madde 11 — Her sene marttan on beş gün mukaddem 
kura muhtarlarile ihtiyar meclisleri azası tarafından kariyeleri 
hududunda mevcud olan koyun ve geçinin miktarile sahiblerinin 
esamisini mübeyyin bir defter tanzim olunarak defteri mezkûr 
muhtar vasıtasile merkezi kazaya götürülecektir bir köyde Türkçe 
okuyup yazar kimse olmadığı halde mezkûr defterin diğer bir 
lis m üzerine tanzimi caizdir hiç bir lisanda okuyup yazmak 
buca olmadığı halde mevcud olan koyun ve keçi çeteleler 
üzerine işaret olunarak işbu çeteleler muhtar tarafından 
merkezi kazaya isal ve meclisi idareye ita olunacaktır. Meclisi 
idare mezkûr çeteleler üzerine bir defter tanzim ve muhtara 
temhir ettirecektir. Gerek işbu çeteleler üzerine yapılacak 
defter ve gerek kariyelerden gelecek defterlerin zirleri mührü 
zatî ile meclisi idare heyeti canibinden temhir olunduktan 
sonra çetelelerle beraber hıfzolunur. 

Madde 12 — Marttan sekiz gün mukaddem maddei sabı
kada muharrer defteri veyahut çeteleleri getirmiyen kariye 
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muhtarı bir sebebi mücbir isbat edemediği halde muhtarlıktan 
çıkarılır. 

Madde 13 — Ağnam tadadı martın birinden yirmisine ka
dar ikmal olunmak tahti mecburiyettedir. 

Madde 14 — Tadadı ağnama çıkarılacak kol memurları 
yedlerine matbu ve mecalisi idare taraflarından iplikleri mah-
tum birer defter ve beyaz kâğıd üzerine mutbu ve iplikleri 
memhur ve koçanlı olarak lüzumu kadar ilmühaber verilecektir 
defter ve ilmühaberlerin kaçar varak olduğu mühürlerinin üst 
tarafına yazılacak ve memurlar bunlardan başka hiç bir varaka 
üzerine defter ve hesap tutmıyacaktır alelûmum kol muaddidleri 
gerek tutacakları defterlerde ve gerek verecekleri ilmühaber
lerde sabit mürekkep kullanacaktır bu defterleri hâk etmek 
veya silmek veyahut bütün bütün karalamak asla caiz olmayıp 
sehvedildiği surette iptida yazılan yeri yine okunacak derecede 
çizilip sahihi yazılacaktır. 

Madde 15 — Kol memurları ağnamını tadad edecekleri 
kariyeri in ihtiyar meclisinden iki adam ile köyün imam ve pa
pasını celbedip sayacakları ağnam ve keçinin sahihlerinin isim 
ve şöhret ve mahalli ikametlerile sayacakları ağnam başlıca 
sürü ise mandıra veya ağılın bulunduğu yerin ismini matbu 
olan deftere yazdıktan sonra kuzu ve oğlak müstesna olmak 
üzere mevcud bulacakları koyun ve keçiyi kemali dikkatle t a : 

dad ederek bunların adadım defteri mezkûrde olan hanelerine 
tahrir edecekler ve matbu ilmühaberlerden birer tanesini derhal 
defterde yazıldığı gibi doldurup ve numarasını koyup muharrir 
ile beraber bittemhir sahibi ağnam yedine vereceklerdir köy 
imamı ve papas dahi ayrıca bir defter tutarak sayılan koyun ve 
keçiyi tahrir edecektir. 

Madde 16 — Bir köyün tadadı bittikte memurların defterile 
imam ve papas tarafından tutulan defter karşılaştırılarak 
ve köylüden sair bulunabilen ahali dahi toplanarak defterler 
herkesin önünde okunup bundan maada daha sayılma
mış koyun ve keçi varsa haber verilmesi cümleye beyan 
olunduktan sonra filân köyde şu kadar koyun ve keçi tadad 
olunup bundan başka tadad olunmamış koyun ve keçi kalma
dığı ve şayet zuhur eder ise mektum olacağından iki kat 
resmi alınacağı gerek memurların ve gerek kariyenin defteri 
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zeyline yazılıp bunların ziri memur ve muharrir ile köyün ihti
yar meclisi taraflarından temhir olunarak memurların defteri 
memurlarda ve kariye defteri kariyede kalacaktır. 

Madde 17 — Bir köyün hududu dahilinde tadad olunan 
koyun ve keçiden külliyetli aşair malı var ise maddei sabıkada 
beyan olunan muamelede köy ihtiyarlarından başka aşiretten dahi 
bey veya o köy kethüdasile bir de ihtiyar bulundurulup defterin 
ziri bunlar tarafından dahi temhir olunacak ve merkezi kaza 
olan kasabanın hududu dahilindeki koyun ve keçinin memurlar 
tarafından tadadında dahi meclisi idarei kazaca mahallât ihti
yar meclisleri azasından intihab olunmuş iki adam hazır bu
lundurulacaktır. 

Madde 18 — Koyunlar tadad olunduğu vakit ashabile 
memurların tutacakları çetelelerin hini iktizada bakılmak için uç
larına sahibinin köyü ile ismi yazılıp ferdası seneye kadar zayi 
edilmiyerek merkezi kazada hıfz edilecektir 

Madde 19 — Koyun ve keçilerin umumu birden sayılıpta 
her cinsin alettahmin tayini miktarı memnudur. Gerek koyun 
ve gerek keçiler behemehal ayrı ayrı tadad olunarak miktarları 
hakikata muvafık olarak terkim edilecektir. 

Madde 20 — Her kol tadadı ikmal ile avdet ettikçe bil-
muhabere verilecek karar üzerine civar kazadan münasib bir 
kolun tadad olunmuş olan ağnamını yoklamaya tayin edile
cektir işbu yoklama dahi martın yirmisinde iptida ile nisanın 
onuna kadar ikmal olunacaktır memurlar tadadda cereyan 
eden usule tevfikan mevcud olan koyun ve keçiyi yoklama 
edip bunların miktarlarını köyde bulunan tadad defterlerile ve 
ashabının yedlerinde bulunan ilmühaberlerle tatbik ettikten 
sonra mezkûr ilmühaberleri alıp anların münderecatını kendile
rine verilecek olan renkli kâğıd üzerine matbu ve iplikleri 
mühürlü ve koçanlı ilmühaberlere tahrir ile bunları koçanların
dan kat ve ita edeceklerdir işbu yoklamada mektum zuhur 
eylediği surette ikinci defa verilecek ilmühaberde başkaca 
irae olunur. 

Madde 21 — Gerek tadad ve gerek yoklamada tevzi 
olunan ilmühaberlerin koçanları zayi edilmiyerek merkezi ka
zaya götürüleck ve merkezi kazada yirmi sekizinci madde 
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mucibince tatbikatı bilicra diğer evrak ve defatir ile beraber 
hıfzolunacaktır. 

Madde 22 — Ağnam mart içinde hangi kaza arazisinde 
bulunur ise o kaza tadat memurları tarafından tadat olunacaktır. 
Şayet ashabı ağnam henüz kendi koyunlarının tadadına sıra 
gelmezden mukaddem koyunlarını ahar kazaya göndermek is
tediği halde bulunduğu mahallin tadad memuruna veyahut mer
kezi kazaya müracaatla tadad ettirerek tezkeresini ahzedip hini 
hacette ibraz etmek üzere tezkeresile beraber imrar edecektir. 
Ve şayet ağnamın umumunu imrar edecek olmayıpta bir kısmını 
gönderdiği halde oJmiktar için asıl tezkeresinden ifrazen ve 
meccanen tezkere verilecetir. 

Madde 23 — Tadad olunmuş ağnamdan tadad ve yoklama 
muamelâtı henüz hitam bulmaksızın bir kazadan diğerine ağnam 
nakl olunmak istenildiği halde tezkeresile beraber naklolunacak 
ve bir tezkerede muharrer ağnamın umumî nakil olunmayıp bir 
miktarı nakil olunduğu halde kezalik asıl tezkeresinden ifrazen 
ve meccanen verilecektir. 

Madde 24 — Yi rmi ikinci ve yirmi üçüncü maddeler mu
cibince tadad ve yoklama müddeti zarfında bir kazadan diğe
rine imrar olunacak koyun ve keçiler behemehal tadad olun
muş olmak lâzım gelir. Tadad olunmamış koyun ve keçi 
geçirilememek için mart duhulünden bir kaç gün mukaddem 
kaza hudud ve sınırlarında vaki geçid yerlerine kolcu 
ikame olunacaktır işbu kolcular resmi tediye olunduğu 
tezkeresi zahrına işaret olunmayan veyahut ayrıca tediye pu
sulası bulunmıyan yabancı ve geçici ağnamını dahi imrar ettir-
miyeceklerdir. 

Madde 25 — Gümrük resmi bilifa diyarı ecnebiyeden me
maliki şahaneye idhal olunmuş olan ağnam ve keçiden senesi 
içinde başkaca ağnam resmi talep olunmayacaktır. Yani bir 
senenin martı duhul ettikten sonra bir adam ecnebi memleket
ten beri tarafa ağnam geçirdiği ve resmi gümrüğü tamamen 
ödediği sabit olur ise o adamın resmi gümrüğünü tediye etmiş 
olduğu ağnam ve keçiden senei merkume şubat nihayetine değin 
başka rüsumat talep olunmamak ve eğer geçiripte resmi gümrü
ğünü ifa eylediği hayvanatın mart duhulünden evvel geçtiği tahak
kuk eder ise verdiği resmin hükmü geçtiği seneye tabi olarak 
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o makulelerden ,mart duhulünde ağnam resmi dahi alınmak 
lâzım gelecektir. Mart duhûlünden sonra geçirdiği sabit olan
ların ağnamı yalnız tadad ile miktarı yedinde bulunan ve güm
rük resminin tediye edildiğini mübeyyin olan gümrük tezkere
sine muvafık olduğu veyahut daha noksan bulunduğu halde 
(bittadad yoklaması icra olunmuştur) diye tezkereye kayid ve 
temhir olunduktan başka defterlere dahi miktarile sahibinin is 
mi kayid ile mülâhazatında (resmi gümrüğü verilmiş oldu
ğundan bu senelik rüsumat alınmayacağı) ibaresi yazılacak 
ve gümrük tezkeresinin hangi mevkiden verildiği dahi işaret 
edilecektir eğer tadad olunan ağnam gümrük tezkeresinde mu
harrer olandan ziyada zuhur eder ise fazlasının ağnam resmi 
istifa edilir. 

Madde 26 — Ağnamı kadimen resimden mafu olan tekâya 
ve zevaya ile manastırlar derunundaki ağnam kablettadad 
muhtarlar tarafından tanzim olunacak defterlere idhal olunacağı 
gibi bunlar memurları tarafından tadad ve yoklama edilerek 
defterlere geçirilecek ve hazinei celile ile bilmuhabere muafiyeti 
tebeyyün edecek mikdardan fazlası göründüğü halde üst tara
fının resmi istifa olunacaktır. 

Madde 27 — Yabancı ve geçici ağnamı tadad olundukta 
bunların yabancı ve geçici ağnamı olduğu tadad defterlerinde 
işaret olunmakla beraber derhal miktarı ve ashabının esamisi 
tadad memuru tarafından kaza merkezlerine bildirilecektir. 

Madde 28 — Şubat içinde kuradan alınmış olan defterler ile 
tadad defterleri ve hini tadadda ashabı ağnama tevzi ve yoklama 
memurları tarafından istirdad olunan pusulalar ile onların ve yokla
ma memurlarının tevzi ettikleri pusulaların koçanları yoklama hita
mında merkezi kazaya celbile bunların tetkikatıve yekdiğerile tat
bikatı icra olunarak bir gûna mübayenet olduğu halde nizam daire
sinde muamele olunmak üzere tahkikat icrasına ibtidar olun
makla bereber her kariyede ne makule koyun ve keçi sayılmış 
ve ne miktar mektumat bulunmuş ve resmi ne miktara baliğ 
olmuş olduğunu mübeyyin numunesine tevfikan tanzim oluna
cak kaza tadad defterine zikr olunan tatbikat ve tetkikattan 
ne netice hasıl olup ne türlü tahkikat icrasına mübaderet olun
duğu ve defatir ve evrakın cümlesi birbirine tatabuk ederek 
bir güna yolsuzluk vukua gelmediği anlaşılır ise keyfiyeti mez-
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kûr kaza tadad defterinin zirine meclisi idarei kazadan tahrir 
ve zat mühürlerile temhir olunur. İşbu tadad defterleri üç nüsha 
olarak tanzim ve bir nüshası kazada hıfzolunup diğer iki nüs-
hasi nisan nihayetine kadar merkezi livaya isal olunur. 

Madde 29 — Merkezi liva kazası için dahi maddei sabıka
da tafsil olunduğu veçhile kariye üzerine iki nüsha tadad def
teri tanzim olunarak bir nüshası merkezi livada hıfzedilir ve 
diğer nüshası kazalardan vürud edip tetkik olunacak tadad def
terlerinin birer nüshasile ve numunesine tevfikan liva üzerine 
tanzim olunacak icmal ile maan mayıs nihayetine kadar cani
bi vilâyete gönderilir. 

Madde 30 — Merkezi vilâyet kaza ve livası için kaza ve 
liva tadad defterleri yapıldıktan sonra umum vilâyet için tadad 
olunan ve mektumen bulunan ağnam ruus ve rüsumatını nâtık 
numunesine tevfikan bir icmal tanzim olunarak ve her kazanın 
tadad defterleri zeylinde tetkikat ve tatbikatı vakıa üzerine 
ne türlü muamele icra olunduğuna dair muharrer olan tafsilatın 
hulâsası işbu icmal zirine terkim edilerek haziran nihayetine 
kadar hazineye irsal olunur ve kazalarca icrasına iptidar olunan 
tatbikat takib olunup neticelendirildikçe canibi hazineye malû
mat verilir. 

Madde 31 — Kaza malmüdürleri ve liva muhasebecilerile 
defterdarlar tadad defterlerinin tanzimi vazifesile mükellef ve 
bunları vaktile hazineye göndermeğe mecburdurlar. 

Madde 32 — Ağnamın mart hululünden mukaddem tadadı 
müteamil olduğu hazinece de malûm olan bazı mevakide emri 
tadad teamülen mutad olan mevsimlerde icra olunur. 

Ü Ç Ü N C Ü FASIL 

Mektumen bulunacak ağnamdan dolayı icra 
olunacak mucazat 

Madde 33 — Bir mahaldeki ağnam ve keçinin hini ta-
dadda cümlesi veyahut bir mikdarı sayılmamış olduğu yirmi 
sekizinci madde mucibince icra kılınacak tatbikat ve tetkikat 
üzerine her ne vakit olursa olsun tebeyyün eder ise sahibinden 
iki kat resim alınır tadad memurlarının işbu ketim işinde med-
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halleri olduğu halde haklarında muamelei kanuniye icra oluna
cağı gibi kariye veyahut kasaba ihtiyarlarının malûmatları 
olduğu halde onlar dahi bir daha o makule işlerde kullanılma
mak üzere çıkarılacaklardır memurlardan başka herkim bu 
misillû fazla koyun ve keçi haber verir ve meydana çıkarırsa 
alınacak iki kat resimin nısfı kendisine verilecektir. 

D Ö R C Ü N C Ü F A S I L 

Ağnam resminin sureti tahsili 

Madde 3 4 — Ağnam resmi üç mütesavi taksit ile mart ve 
nisan ve mayıs nihayetlerinde istifa olunacaktır. 

Madde 3 5 — Ağnam ashabı mayıs nihayetinde resmin ge
rek umumunu ve gerek bir miktarını tediye etmemiş olduğu 
halde iki gün zarfında sureti işbu talimata merbut ihbarname
den birer kıt 'ası nahiye ve kazalarda müdür ve kaymakamlar 
tarafından ve vilâyet ve liva merkezlerinde ağnam tahsildarları 
canipleirnden memhur olarak kaza ve nahiyelerde müdür ve 
kaymakamların istihdam edecekleri adamlar vasıtası ile ve vilâyet 
ve liva merkezlerine merbut kurada bizzat tahsildarlar tarafın
dan ağnam sahiplerine ve kendileri bulunamadığı halde ma
hallelerinin veyahut kariyelerinin imam ve muhtarlarına tebliğ 
olunup işbu ihbarnamelerin tebliğinden itibaren bir hafta zarfında 
dahi getirilip teslim olunmadığı halde medyunun ağnamından 
iktiza eden miktarı ihbarnameyi tebliğ eden memur marifetile 
ve kariye muhtarları ve kasabalarda meclisi beledi azasından 
biri bulunduğu halde ahzolunup onların huzurunda bilmüza-
yede satılarak esmanından ağnam resmi istifa olunacaktır. 
Resmî miri için koyun ve keçi ahzinde tiftik keçilerile damızlık 
olanlar en sonraya bırakılacağı gibi sair koyun ve keçilerde 
dahi her halde deyn i mirinin tesviyesine kâfi miktarı füruht 
olunmak üzere sahibi kendisine daha nafi gördüklerini tefrik 
ve tevkif edebilir ashabı ağnam bunları evvelce satmış oldukları 
halde Tahsili Emval Nizamnamesinin on altıncı maddesinde 
gösterildiği veçhile eşya ve zehair ve saire dahi satılabilir geçici 
ve yabancı malı olan ağnam ile kasabalarda müteferrikan mev
cud olan ağnamın resmi akibi tadatta istifa olunur. 

T. I C. 5 F. 64 
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Madde 36 — Geçici ve yabancı malı olan ağnamın başka 
tarafa naklinden evvel resmi istifa olunmak üzere badettadat 
ne vakit olursa olsun bunların ashabına ihbarname tebliğ olu
nabilir ihbarnamenin tebliğinden sonra bir hafta geçmezden 
mukaddem ağnamın naklolunacağı anlaşılır ise ihbarnamenin 
icrayi hükmü bittacil bunun tebliğile beraber iktiza ettiği mik-
dar koyunun alınması caiz olur. 

Madde 37 — Bir kaza ağnam resmi nihayet haziranın on 
beşine kadar kamilen tahsil olunduğu surette tahsilatı vakıadan 
yüz kuruşta yirmi para tahsildariye verilir nahiye idaresinde 
bulunan kuraya aid ağnam resminin yüz kuruşta yirmi para 
tahsildariyesinden yedi parası nahiye müdürlerine ve beş parası 
kaza kaymakamına ve üç parası kaza malmüdürüne ve kusur 
beş parası dahi muhtarana ita olunur kaza merkezlerinde idare 
olunan kura ağnam resminden alınacak yüzde yirmi paranın 
on parası kaymakama ve beş parası malmüdürüne ve kusur 
beş parası dahi muhtarana verilir. 

Madde 38 — Ağnam resminden haziranın on beşine kadar 
her ne sebebe mebni ve ne kadar cüz 1 i olursa olsun bakaya 
kaldığı halde kaymakamlar ile nahiye ve nıalmüdürlerine bir 
şey verilmiyecek ve kendileri mes'ul tutulacaktır. 

Madde 39 — Ağnam resminin ikmali tahsilinden evvel 
kaymakamlar ile mal ve nahiye müdürlerinin aidatı tahsiliyeye 
mahsuben az çok akçe almaları katiyen memnudur ve bu mem-
nuiyet hilâfında hareket eyledikleri halde memuriyetlerinden 
azledilecektir. Haziranın on beşinden mukaddem infisali vuku
bulan kaymakam ve mal ve nahiye müdürlerinin müddeti memu
riyetlerindeki tahsilattan aidat alabilmeleri mutlaka kusur ağ
nam resminin halefleri tarafından müddeti muayyenei tahsiliye 
zarfında bir akçesi bakaya kalmamak üzere istihsal ve istifa 
etmelerine mevkuftur ve müddeti muayyene zarfında resmin 
tamamı tahsil olunmaz ise ne onlara ve nede haleflerine bir 
şey verilmiyecektir. 

Madde 40 — Doğrudan doğruya liva ve vilâyet merkez
lerinden idare olunan kariyeler ağnam resminin tahsilini müd
deti muayyenesi zarfında ikmal ettikleri halde yüzde yirmi para 
aidat verilmek üzere tahsildar tayin olunur ve ikmal etmezler 
ise hiç bir akçe verilmez. 
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Madde 41 — Ağnam resmi ashabı veyahut kariye muhta
ranı taraflarından doğrudan doğruya mal sandıklarına teslim 
olunup gerek kaymakam ve gerek nahiye ve malmüdürlerile 
tahsildar resmi mezkûr tahsilâtına ka f an el sürmeyeceklerdir 
ve el sürdükleri halde azlolunacaklardır. 

Madde 42 — Ağnam resminden vaki olacak tahsilat yok
lama memurlarının verecekleri pusulaların arkasına işaret olunup 
şayet resmi mezkûru ağnam henüz yoklama edilmeksizin ita 
olunur ise tadat pusulası arkasına işaret olunmayarak sahibi 
yedinde kalmak üzere başka sandık ilmühaberi ita oluna
caktır. Mart ihtidasından mayıs nihayetine kadar istihdam olun
mak ve tadada aid defatirin tetkikatında muavenet eylemek 
ve tahsilatı vakıayı defterlerine nakletmek üzere her kaza 
için altı yüz kuruştan bin kuruşa kadar ücreti maktua ile birer 
kâtip istihdam olunur. 

Lahika 

Canavar tadadı işbu talimata tevfikan cereyan etmek üzere 
eylül ihtidasında tadada mübaşeretle nihayetine kadar tadad ve 
yoklama edilir. V e resmi eylül ve teşrinievvel ve sani nihayet
lerinde üç taksit ile işbu talimata tevfikan istifa olunur. 

İrade tarihi: 21 cemaziyelevvel 1305, 2i kânunusani 1303 

Ağnam resmini tekasiti muayyene sinde tediye etmeyen 
mükellefine tebliğ olunacağı otuz beşinci maddede 

beyan olunan ihbarnamedir. 

Üç yüz senesinde tabi sancağında 
kazasında kariyesindeki ağnam meyanında sayılan koyun 
ve keçinizin resim icabı olan kuruşu talimatında muayyen 
tekasitte tediye etmemiş olduğunuzdan işbu tebliğnamenin tari
hinden itibaren bir hafta zarfında dahi tediye olunmaz ise 
talimatı mezkûre mucibince koyun ve keçinizden ve zahire ve 
eşyanızdan lüzum görülen mikdarı füruht ile istifayı deyin 
olunacaktır. 
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İhbarnamenin kabzım müş'ir mükellefin tarafından 
verilecek ilmühaberdir 

Ü ç yüz senesi ağnam resmini tediye etmekliğime dair 
kazası kaymakamlığından irsal olunan ihbarnameyi aldım. 

sen«: Filân kariye ahalisinden 

Mükellefinden ihbarname tebliğ olunan şahıs kariyesinde 
bulunmadığı halde kariye muhtarı tarafından 

verilecek ilmühaberdir. 

Ü ç yüz senesi ağnam resmini tediye etmesi için 
kaymakamlığından kariyemiz ahalisinden gönderilen ihbarname 
merkum burada bulunmadığı cihetle tarafımızdan ahzolunmuştur. 

sene Filân kariye muhtarı 

Mükellefinden ihbarname tebliğ olunan şahıs ihbarnameyi 
kabulden imtina eylediği halde kezalik kariye muhtarı tara

fından verilecek ilmühaberdir 

Üçyüz senesi ağnam resmini tediye etmesi için 
kaymakamlığından kariyemiz ahalisinden mezkûr ihbarnameyi 
kabulden imtina eylediği cihetle tarafımızdan ahzolunmuştur. 

sene Filân kariye muhtarı 

Yabancı ve geçici ağnamı rüsumatı için tebliğ olunacak 
ihbarname 

Üçyüz senesinde vilâyetine tabi sancağı
nda kazasında kariyesindeki ağnam meyanında yabancı ve 
geçici ağnamı olmak üzere sayılan koyi'n keçinizin resim 
icabı olan kuruşu henüz tediye etmemiş olduğunuzdan meblâğı 
mezkûru heman tediye etmediğiniz halde talimatı mezkûre 
mucibince koyun ve keçinizden ve zahire ve eşyanızdan lüzum 
görünen miktarı füruht ile istifayı deyn olunacaktır. 
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Nr. 2 8 5 — 1 3 0 4 selisinden itibaren muhacirinin 
hizmeti askeriye ile sureti mükellefiyetleri 

hakkında irade 

16 cemaziyelevvel 1305, 17 kânunusani 1303 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

Üçyüz dört senesinden itibaren bilcümle muhacirinin hiz
meti askeriye ile sureti mükellefiyetleri hakkındaki mazbatai 
maruza üzerine teftişi askerî komisyonundan tanzim ve takdim 
kılınan mazbatada Kırım meselesinde hicret etmiş olanlar için 
tayin olunan yirmi beş sene müddet çoktan munkazi olmasile 
bunların bermucibi karar senei âtiyede kur'aya idhalleri ve me-
s'elei ahireden dolayı hicret edenlerle Yunanistan ve Bosna 
taraflarından gelmekte olanlar hakkında dahi olveçhile muamele 
icrası ve Dersaadette bulunan muhacirinin hizmeti askeriye ile 
mükellefiyeti hakkında bir usul düşünülmekle beraber bunlar
dan tevellüd edecek çocukların dahi nizamen askerden 
müstesna olacakları cihetle bu müsaadeden müstefid olmak için 
Dersaadette muhacir tekessür edeceğinden Dersaadette iskân 
edilip edilmemeleri için bir karar ittihazı lüzumu dermeyan 
olunduğundan işin her cihetinin ve Dersaadetteki muhacirin vilâyatı 
münasebeye nakil ile iskânları esbabının bilmüzakere neticesinin 
arzı batezkerei hususiye tebliğ olunan iradei seniyei cenabı ci-
hanbani iktizayı âlisinden olmakla keyfiyet ezserinev vazı mevkii 
müzakere ve mezkûr mazbata dahi mütalea olundu. 

Mazbatai mütekaddimei acizanemizde arzolunduğu üzere 
Kırım meselesinden sonra hicret etmiş olanlar için muafiyet 
müddeti olan yirmi beş senenin inkızasına mebni bunların fge
lecek seneden itibaren hizmeti askeriye ile mükellefiyetleri hak
kındaki karar komisyonca da tasvib ile beraber meselei ahi
reden sonra hicret edenlerin şimdiden ve badema geleceklerin 
dahi tarihi hicretlerinden itibaren dört sene sonra askere alın
ması beyan edilmiş isede Yunanistana terkolunan mahaller 
ahalisinden hicret edeceklerin on sene müddetle hizmeti aske
riyeden muafiyetleri bairadei seniye mukarrer olmasına nazaran 
işbu müsaadeden muhacirini sairenin mahrumiyeti muvafıkı ma-
delet görünemediğinden Rusya ve Romanya ve Sırbistan ve 
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Karadağ ve Bosna ve Hersek ve Bulgaristan ve Rumelii Şarkî 
muhacirleri hakkında da ber mucibi kararı sabık tarihi hicretle
rinden itibaren on sene müddet tayin olunarak ikmali müddet 
edenlerin kezalik senei âtiyeden itibaren askere alınması ve he
nüz ikmali müddet etmiyenlerin müddetleri hitam buldukça mükel
lefiyet tahtına alınması tensib edilmiş ve Dersaadette bulunan 
muhacirinin vilâyata nakil ile iskânları bahsine gelince meselei 
ahireden sonra Dersaadete gelenlerin kısmı azamı vilâyata gön
derilip burada iskân edilerek kalmış olanlar cüziyattan ibaret ol
duğu halde bilistisna mükellefiyeti askeriye tahtına alınması mu-
vafıkı madelet olamaz i.«ede mesken ittihazile hanede sakin ve bir 
işle meşgul olmıyanların kâr ve kisibden ve ziraattan mahrum 
kalmamak için münasib mahallere sevk ve iskânları icabı hal
den bulunduğu cihetle muhacirin komisyonunca bittetkik Der-
saadetteki muhacirinden hanede sakin ve bir san'atla meşgul 
olmıyanların münasib vilâyata izamile iskânları esbabının istih
sali zımnında Dahiliye Nezaretine tebligat icrası dahi ilâveten 
müzakere edilerek komisyonun mazbatası mazbatai maruzai 
mezkûre ile beraber arz ve takdim olunmuş isede iradei seni
yei cenabı cihanbani ne veçhile şerefsanih olur ise isabet onda 
olacağı muhatıilmi âli buyruldukta olbabta ve katıbei ahvalde 
emir ve ferman hazreti veliyülemir efendimizin dir. 

Tezkerei maruza 

16 cemaziyelevvel 1305, 17 kânunusani 1303 

Üçyüz dört senesinden itibaren muhacirinin hizmeti aske
riye ile sureti mükellefiyetleri hakkındaki mazbatai maruza ve 
olbabta teftişi askerî komisyonundan tanzim ve takdim kılman 
mazbata üzerine şerefsadır olan iradei seniyei hazreti padişahiyi 
mübelliğ tezkerei hususiyei devletleri meclisi mahsusu vükelâda 
ledelmütalâa müzakeratı cariyenin neticesini mutazammın kaleme 
alınan mazbata takımıle arz ve takdim kılınmış olmakla mün-
derecatı hakkında her ne veçhile emir ve fermanı hümayunu ce
nabı hilâfetpenahî şerefsunuh ve sudur buyrulur ise infazı hükmü 
cehline ibtidar olunacağı beyanile tezkerei senaveri terkim kılındı. 
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Irddei seniyeyi mübeîliğ hamiş 
Residei desti tazim olan işbu tezkerei sadaretpenahilerile 

meclisi vükelanın mazbatai melfufesi ve evrakı müteferria man
zuru âli buyruldu. Teftişi askerî komisyonu âlisinden ahiren 
tanzim ve takdim kılınan mazbatada Yenişehir muhacirlerine 
verilen on sene muafiyet bir kaidei umumiyeye müstenid olma
yıp vaktile bazı esbabı mucibe ve mülâhazatı muhikka üzerine 
şerefsudur buyrulan iradei seniyei mülûkâne ahkâmı celilesin
den bulunmuş ve sairleri hakkında ise o gibi esbabı mucibe 
olmadıktan başka böyle bir vadi âli dahi sebketmemiş 
idüğinden muhacirini merkumenin Yenişehir muhacirleri dere
cesinde istidayi muafiyete hak ve salâhiyetleri olmıyacağı 
derkâr olarak bununla beraber mahza bir eseri merhameti 
velinimeti biminnet olmak üzere anların dahi müddeti 
muafiyetlerinin haddi vasatî olarak altı seneye iblâğı ve 
Dersaadette bulunan muhacirine gelince bunlardan meskeni 
ve sanatları olupta burada kalanların büsbütün muaf tutul-
mıyarak bunlardan altı seneyi ikmal etmiş olanlarının hizmeti 
askeriye ile mükellefiyet ve yalınız burada tevellüd ede
cek çocuklarının payitaht ahalisi misillû hizmeti mezkûreden 
muafiyetleri nüfusu askeriyeye noksan tari olmamak noktai 
nazarınca münasib görüldüğü arz ve dermeyan kılınmış olma-
sile hususatı mezkûrenin komisyonu âli mazbatası mucibince 
ve mevaddı sairenin dahi meclisi vükelâca tezekkür ve istizan 
olunduğu veçhile ifayı muktaziyatı hususuna iradei seniyei ce
nabı hilâfetpenahî şerefsunuh ve sudur buyrularak salifüzzikir 
meclisi ve vükelâ mazbatası takımile iade kılınmış olmağın olbab-
ta emrüferman hazreti veliyülemrindir. 

[irade tarihi: 29 cemaziyelevvel 1305, 30 kânunusani 1303] 

Ns: 2 8 6 — Şirket i H a m J r i l y c M / . a ı ı ı ı ı a n ı e i dahilisi 

Zirde vaziülimza merhum Fuat paşa hafidi Hikmet bey ve 
maadin mühendisi Kont S. V . Durşten memaliki mahrusai şa
hanede maadin ve kalhane işletilmesi için 16 cemaziyelâhir 
tarihli fermanı âli mucibince tarafı devleti aliyeden verilen me
zuniyet mucibince taahhüdatı vakıalarının icrası zımnında şeraiti 
at iyeye tevfikan bir (Anonim) şirketi teşkil edeceklerdir. 
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B İ R İ N C İ F A S I L 

Şirketin teşgili ve maksadı ve ismi ve merkezi 

Madde 1 — Zirde tarif olunacak hissedaran beyninde 
memaliki mahrusai şahanede maadin ve kalhanelerin idare ve 
işletilmesi için bir Osmanlı anonim şirketi teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Şirketin unvanı (Şirketi Hamidiyedir) ve tabi
iyeti sıfatile devleti aliyenin kavanin ve nizamatı umumiyesine 
tâbi bulunacaktır ve şirketin muamelâtı memaliki mahrusai 
şahanede madenlerin taharrisi ve keşif ve muayene ve bunların 
işletilmesi için imtiyaz fermanı âlisinin istihsali ve kendi ve 
yahut sairlerin namlarına imtiyazları istihsal olunan madenlerin 
gerek doğrudan doğruya ve gerek sair sermayeler muavenetile 
veyahut mahsus şirketler teşkilıle işletilmesi ve dökmehane 
ve kalhane velhasıl ihracatı madeniyenin imaline dair kâffei 
fabrikaların tesisi ve mevcud bulunan ve ileride imtiyaz istihsal 
edecek olan imtiyaz sahihlerine muavenet etmekten ibarettir. 
Şukadarki imtiyazı istihsal olunacak maadinin imali ve zikro
lunan kalhane ve fabrikaların inşası hususlarında elyevm mev
cud ve ileride vazolunacak olan kavanin ve nizamata tevfikı 
muamele etmekle mükellef olup fakat maden müteharrileri 
işbu şirkete müracaata mecbur değildir. 

Madde 3 — Şirketin merkezi ve meclisi idaresi Dersaadette 
olacak ve memaliki ecnebiyede dahi şubeleri olabilecektir. 

Madde 4 — Şirketin müddeü bazı esbabdan dolayı fesih 
veya temdid kılınmak gibi bir hal vukua gelmedikçe altmış 
seneden ibaret olacaktır. 

Madde 5 — Mumaileyhima fermanı âli ile haiz olacakları 
hakkı ruhsatı teşkil olunacak şirkete devredecek ve ondan 
sonra şirket sahibi ruhsat addolunacaktır. 

Madde 6 — Şirketin sermayesi iki yüz yirmi bin lirayı 
Osmaniden yani beş milyon franktan ve yahud iki yüz bin İn
giliz lirasından ibaret olup beheri on bir lirayı Osmanî kıy
metinde olmak üzere yirmi bin hisse senedatma münkasım 
bulunacak ve heyeti umumiyenin işbu yirmi bin senedi bir veya 
müteaddid tertiblerle mevkii tedavüle çıkarabilmek ve bu ser
mayenin rub'u istihsal edildikten sonra şirket ihtiyacına göre 
hükümeti seniyenin müsaadei resmiyesile sermayei şirketi 
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dört yüz kırk bin .adet lirayrı Osmaniye iblâğ edebilmek sa
lâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde 7 — Sermayenin tamamı imza ve yüzde onu istih
sal olunduktan sonra şirketin sureti katiyede teşekkül etmiş 
addolunması bu muamelenin tarihi fermanı âliden itibaren bir 
buçuk seneye kadar icrasına mutavakkıf olacak ve ashabı sene
data tekasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecektir. Sermaye
nin nısfının tediyesinde ashabı yedinde bulunan senedatı muvak
kate senedatı asliyeye tahvil edilecektir. Şirketin hisse seneda
tının bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı Fransızca veya sair lisanlar 
ile tanzim kılınacaktır. Sermayenin baki kalan doksanı şirketin 
ihtiyacatına göre meclisi idarenin kararile dersaadet ve sair lâ
zımgelen mahallerde elsinei muhtelifede neşrolunan resmî ve 
gayri resmî gazetelerle otuz gün evvel ilânı keyfiyet olunarak 
mutalebe olunacaktır. 

Madde 8 — Hisse bedelinin nısfı tediye olununcaya değin 
senedat ashabının ismine muharrer olacak ve bedelinin yüzde 
onu tediye olunmadıkça kabili havale ve furuhtolamıyacaktır 
ve bunların ve havale ve füruhtu şirketin defterine kaydedilerek 
ziri bayi ile müşteri ve müdirandan biri tarafından imza olun
makla icra olunacak ve keyfiyeti havale ve füruhtu senedde 
dahi zikir ve işaret kılınacaktır bedelin nısfı tediye olunduktan 
sonra senedat hamiline aid olmak üzere muharrer bulunacaktır. 

Madde 9 — Hisse senedleri şirket nazarında kabili inkısam 
değildir ve şirket her hisse için bir sahib tanır. B i r hissedarın 
varis veya dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve em
lâkinin tahtı hacze vaz'ını taleb ve şirketin umuru idaresine 
hiç bir veçhile müdahale edemezler ve istifayı hukuk için şir
ketin sene muhasebe defteri ile heyeti umumiyenin kararlarını 
kabule mecburdurlar. 

Madde 10 — Evkatı muayyenede takasiti tediye olunmıyan 
hisse senedatının sahihlerinden teahhüratı vakıadan dolayı ih
tarı keyfiyete hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden iti
baren senevî yüzde altı hesabile faiz ahzolunacaktır. 

Madde 11 — Şirketin taksitleri vaktile tediye edilmiyen 
senedat ashabı aleyhine ikamei dava etmeğe ve hisseleri dahi 
satmağa salâhiyeti olacaktır ve bu makule satılması lâzım gelen 
hisse senedatının numaraları gazeteler marifetile neşir ve ilân 
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olunarak tarihi ilândan on beş gün sonra şirket hiç bir gûna 
ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur olmamak ve zarar ve 
ziyanı sahibine aid olmak üzere Dersaadet ve ma
hallin borsalarında ve borsalarda henüz alınıp satılması kabul 
olunmamış ise müzayede tarikile hisseler sattıracaktır. Bu veç
hile furuhtolunan senedat ibtal olunacak ve müşterilere eski 
senedlerin numaralarını havi olmak üzere yeni senedat ita 
kılınacaktır. 

Şirketin matlûbu tevkif olunduktan sonra fazlası satılan 
hisse senedatının ashabına ita ve esmanı mezkûre şirketin tes
viyei matlûbuna kifayet etmediği takdirde noksanı kendisinden 
taleb ve istifa olunacaktır. 

İKİNCİ F A S I L 

Şirketin idarei dahiliyesi beyamndadır 

Madde 12 — Şirketin umur ve masalihi heyeti umumiye 
tarafından mansub ve beşten on bire kadar azadan mürekkeb 
bir meclisi idareye ihale olunacak ve şu kadar ki ilk üç sene 
müddet için teşkil olunan meclisi idare heyeti müstediler ile 
irae edecekleri zatlardan ibaret olup tasdiki memuriyetleri he
yeti umumiyenin tasvibine arzolunmak lâzım gelmiyecektir. 

Madde 13 — Üç sene müddet için tayin olunan azanın 
müddeti memuriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye 
intihab olunacak azanın ilk teceddüdünde kur'a ile ve ondan 
sonra kıdem itibarile her sene bir veya ikisi çıkarılarak yerle
rine aharı intihab ve tayin kılınacaktır. Şukadarki çıkan azanın 
tekrar intihabı caiz olacaktır. 

Madde 14 — Meclisi idarenin içtimai icabı maslahata 
tâbi olacak isede ayda bir defa toplanması labüddür. 

Müzakeratın muteber olması lâakal nısfından ziyade azanın 
bizzat huzuruna menuttur. Meclisi idarenin kararları hazır bu
lunan azanın ekseriyeti ârasile muteber olur tesavii âra vuku
unda keyfiyet içtimai âtiye talik edilir ve anda dahi tesavii 
âra vukubulur ise mevzuubahis olan madde reddolunur. 

Madde 15 — Meclisi idarenin müzakeratı zabıt defterine 
kaydolunur ve ziri reis ile hazırı bilmeclis bulunan aza tara
fından imza edilir zabtın sureti veya bir fıkrai muhrecesi mu-
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teber olmak için reis veya vekili tarafından imza olunmak 
lâzım gelir. 

Madde 16 — İdare meclisi azasından her biri şirketin yüz 
hisse senedatına malik olması lâzım gelir. Senedatı mezkûre 
şirketin sandığına tevdi olunacak ve müddeti memuriyetleri zar
fında satılamıyacaktır. Bunların üzerine füruhtu caiz olmadığını 
mübeyin bir damga vurulacaktır. 

Madde 17 — Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının 
vefatı veya istifası vukuunda veya sair bir sebebden dolayı 
bir veya bir kaç azanın yeri münhal kalır ise meclisi idare 
anların verine muvakkaten aza tayin eyliyecek ve intihabı kat'i 
gelecek heyeti umumiye tarafından icra olunacaktır. 

Madde 18 — Meclisi idare her sene içlerinden birini reis 
ve reis vekili intihab eder ve reisin veya vekilinin gıyabında 
vekâlet etmek üzere azadan birini tayin eyler. 

Madde 19 — Azadan memaliki ecnebiyede bulunanlar ve
ya muvakkaten gaybubet edenler esnayı müzakeratta kendilerine 
vekâlet etmek üzere azadan birini tayin edebilirler şukadarki 
vekâlet edecek azanın kendi reyinden başka bir reyden ziyade 
reyi olamıyacaktır. 

Madde 20 — Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin ida
resi için iktidarı tammı haizdir ve bundan maada sulholmak ve 
hakem tayin eylemek salâhiyetine dahi maliktir ve hesabatını 
tanzim ile heyeti umumiyeye arz ve tevzi olunacak temettüün 
mikdarını teklif eder. Meclisi idarenin reisi gerek müddei ve 
gerek müddeialeyh sıfatile huzuru mehakimde bizzat veya bil-
vekâle vekâlet eyler. 

Madde 21 — Meclisi idare mevaddı mahsusa ve bir 
müddeti muayyene için haiz olduğu iktidarını kısmen veyahut 
tamamen azasından bir veya bir kaç zata ba vekâleti mahsusa 
ihale edeceği misillû mesalihi cariyenin rüyet ve tesviyesi için 
hariçten dahi bir veya bir kaç zatı tevkil edebilir. 

Mande 22 — Meclisi idare azası ahzedecekleri hissei 
temettüattan başka mecliste hazır bulunacaktan günler için 
bir ücret dahi ahzedeceklerdir. İşbu ücretin miktarı heyeti 
umumiye tarafından tayin kılınır. 
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Ü Ç Ü N C Ü F A S I L 

Heyeti umumiye beyanmdadır 

Madde 23 — Sureti muntazamada akdi içtima eden heyeti 
umumiye bilcümle hissedaranın vekilidir. 

Madde 24 — Heyeti umumiye her senenin nisanında Der
saadette meclisi idareden tayin olunacak mahalde suteti adi-
yede akdi içtima eder bundan başka meclisi idare icab ettikçe 
sureti fevkalâdede olarak heyeti umumiyeyi davet edebilir, 

Madde 25 — Heyeti umumiye vekâleten veya asaleten 
lâakal on hisseye malik olan bilcümle hissedarandan mürekkeb 
olacaktır. Heyeti umumiyede gerek asaleten ve gerek vekâ
leten hazır bulunan hissedaranın her on hisse için bir reyi 
olacak ve şu kadarki ondan ziyade reyi olamıyacaktır. 

Madde 26 — Davetnameler yevmi içtimadan lâakal bir mah 
evvel yirmi dördüncü maddede beyan edildiği veçhile gazete
lerle ilân olunacaktır. 

Madde 27 — Heyeti umumiye gerek asaleten ve gerek 
vekâleten şirket sermayesinin bir rub'una müsavi hisse sene-
datına malik hissedarlar malik bulunur ise teşekkül etmiş ad
dolunur. Heyeti umumiyede hazır bulunacak hissedaranın mu
tasarrıf oldukları hisselerin salifüzzikir bir rub'una müsavi olup 
olmadığı anlaşılmak üzere hisse senedlerini on gün zarfında 
meclisi idare tarafından irae olunacak mahalle teslim etmeleri 
davetnamelerde ihtar olunacaktır, işbu heyeti umumiyenin def-
ai ulâ içtimaında hazır bulunan hissedaranın asaleten ve vekâleten 
hâmil oldukları hisse senedatının miktarı derecei kifayede 
olmadığı halde heyeti umumiye ikinci defa olarak içtimaa davet 
edilir. İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedaran hisselerinin 
miktarı ne olursa olsun birinci içtimada müzakere olunmasına 
karar verilmiş olan hususat hakkında icrayı müzakerat edecek
lerdir ve bu veçhile cereyan edecek müzakerat mer'i ve 
muteber olacaktır. Birinci içtima ile ikinci içtima beynindeki 
müddet on beş günden dûn ve bir mahtan ziyade olmıyacak 
ve ikinci içtimain davetnameleri yirmi gün evvel icab edenlere 
gönderilecektir. 

Madde 28 — Heyeti umumiyenin fahrî bir reisi olacak ve 
meclisi idare reisi dahi buna muavenet edecektir reis mevcud 
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olmadığı halde meclisi idare azası içlerinden birini reis vekâle
tine intihab eylerler, heyeti umumiyede hazır olup en ziyade 
hisseye malik olanlardan iki hissedar rey toplamak hizmetini 
ifa eder heyeti umumiye kâtibi reis ile rey toplamağa memur 
olanlar tarafından tayin olunur. 

Madde 29 — Heyeti umumiyede müzakere olunan hususata 
ekseriyeti âra ile karar verilir müzakere olunacak mevaddın 
cetveli meclisi idare tarafından tanzim olunur işbu cetvele 
dahil olacak mevad meclisi idarenin teklifatı ile heyeti umumiye 
azasından olup hâmil olduğu hisselerin bedeli şirket sermaye
sinin lâakal yüzde onuna baliğ olan hissedaran tarafından yev-
mü içtimadan lâakal yirmi gün evvel vukubulacak teklifattan 
ibaret olacaktır işbu cetvele dahil olmıyan hususat heyeti umu
miyede müzakere olunamaz. 

Madde 30 — Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetkiki 
için gerek hissedarandan ve gerek hariçten bir veya mütead
did müfettiş tayin eder. 

Madde 31 — Heyeti umumiye şirketin umur ve masalihine 
dair her sene meclisi idare tarafından takdim olunan lâyiha ile 
hesabata dair müfettişler tarafından verilen raportu kıraat eder 
ve bunları ledelmüzakere va kabul veyahut reddeder ve hissei 
temettüü tayin eyler tebdili iktiza eden meclisi idare azasının 
yerlerine diğerlerini nasbeder ve şirketin bilcümle umur ve hu-
susatı hakkında bilmüzakere kararı kat'î ita ve meclisi idarenin 
icabeylerse iktidarını tevsi eyler. 

Fakat heyeti umumiyede asaleten ve vekâleten şirket ser
mayesinin lâakal sülüsanına müsavi hisseler ashabının ekseri
yeti arası olmadıkça sermayenin tezyidine karar verilemez. 

Madde 32 — Heyeti umumiyenin zabtolunan müzakeratı 
bir defteri mahsusa kayid ve ziri heyeti umumiye reisi ile rey 
toplamağa memur olanlar ve kâtib tarafından imza edilir. He
yeti umumiyenin her içtimaında hazır bulunan hissedaranın 
esamisile ikametgâhını ve her birinin hâmil olduğu hisselerin 
miktarını mübeyyin bir cetvel tanzim ile mevcud olanlar tara
fından imza edi ip zabıt defterinin o günkü varakasına rabt ve 
taleb vukuunda alâkadarana tebliğ olunur. 

Madde 33 — Liecliliçtima ibraz olunacak heyeti umumiye
nin zabıt sureti veya fıkaratı müstahrecesi meclisi idare reis 
veya vekili tarafından imza edilir. 
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Madde 34 — Heyeti umumiye tarafından işbu nizamname 
ahkâmına tevfikan verilecek kararların kabulü kaybolan veya 
muhalif reyde bulunan hissedaran için dahi mecburidir. 

D Ö R D Ü N C Ü F A S I L 

Hesabah seneviye ve müfredat defteri beyanındadır 

Madde 35 — Şirketin senei maliyesi kânunusani ihtida
sından bedile kânunuevvelin otuz birinci günü hitam bulur fa
kat birinci senei maliye müstesna olarak şirketin sureti kafiye
de teşkili tarihi ile ertesi kânunuevvel otuz birinci günü bey
nindeki müddeti şamil olacaktır. Meclisi idare her sene nihaye
tinde şirketin matlûbat ve düyunatını havi bir defteri umumî 
tanzim ve işbu tefter ile muvazene defterini ve hesabatını 
heyeti umumiyenin içtimaından kırk gün evvel müfet
tişlere irae ve tebliğ edecek ve hini içtimaında takdim eyliye-
cektir. Heyeti umumiyeye dahil olmak salâhiyetini haiz olan 
hissedaran mezkûr defterleri ve hesabatı mütalea ve muayene 
edebilir. 

BEŞİNCİ F A S I L 

Temettüatın sureti taksimi ve resülmale mahsubu 
akçe beyanındadır 

Madde 36 — Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden 
evvelâ bilâ istisna hisselerin cümlesine faiz olarak yüzde altı 
ve saniyen ihtiyat akçesini teşkil etmek üzere yüzde on ifraz 
olunduktan sonra kusurunun yüzde yetmiş beşi temettü namile 
hissedarane ve yüzde altısı mütesaviyen müdirana ve yüzde 
ikisi heyeti idarenin vekili bulunan aza veyahut müdürü umu
miye ve yüzde üçü şirketin memurlarına ve yüzde ikisi memur 
ve amelenin evlâd ve ayaline bir muaveneti hususiye olmak üzere 
terk ve ihda ve yüzde on ikisi dahi müessislere tahsis edilecek 
ve işbu hisselerin müessislere tevzii zımnında muessislerden 
her birine birer şehadetnamei mahsusa ita olunacaktır. 

Madde 37 — Heyeti umumiye hisse senedatının her sene 
bir miktarı kur'a keşidesile tedavülden alınmak üzere hasılatı 
safiyeden her sene bir miktar akçe ifrazına karar verebilir 
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ve şu halde kur'a isabet eden hisse senedatı için kemakân hissei 
temettü verilecek ve fakat faiz ita olunmıyacaktır. 

ALTINCI FASIL 

ihtiyat akçesi 

Madde 38 — Otuz altıncı madde mucibince temettüatı s e -
neviyeden müfrez yüzde on miktardan hasıl olacak ihtiyat ak
çesi masarifi fevkalâde ve gayri melhuzaya karşılık tutulacak 
ve işbu akçenin şirket sermayesinin üşrüne müsavi bir raddeye 
baliğ oldukta ihtiyat akçesi ifraz olunmıyacaktır. 

Madde 39 — Hasılatı seneviye hisse başına yüzde altı faiz 
itasına kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden 
ikmal edilecektir. 

Madde 40 — Şirketin inkızayı müddetinde bilcümle taah
hüdatı ifa ve hesabı kat ve tesviye olunduktan sonra ihtiyat 
akçesi bilcümle hissedaran beyninde taksim olunacaktır. 

YEDİNCİ F A S I L 

Şirketin temdidi müddeti ve feshi ve kat'ı 
muamelâtı beyanındadır 

Madde 41 — Meclisi idare her ne vakit ve her ne sebeble 
olur ise olsun heyeti umumiyeyi içtimaa davetle şirketin müd
detinin temdidini veya feshi ile kat'ı muamelâtını veyahut sair 
şirket ile birleşmesini teklif edebilir. 

Şu kadarki temdidi müddet ile şirketin sair şirketle birleş
mesi maddeleri hükümeti seniyenin ruhsatına mütevakkıftır ve 
hangi şirketle birleşecek olur ise olsun birleştiği şirketin mut
laka kavanin ve mehakimi devleti aliyeye tâbi olması meşruttur. 

Madde 42 — Meclisi idare şirket sermayesinin üç rubu 
zayi olduğu halde şirketin feshine veya devamına karar veril
mek üzere heyeti umumiyeyi davet eder. 

Madde 43 — Şirketin müddeti münkaziye oldukta veya 
müddeti tekmil olmaksızın fesholundukta içtima eden heyeti 
umumiye şirketin mevcud olduğu zamanlarda olduğu gibi kat ' ı 
muamelât esnasında dahi iktidar ve salâhiyetini istimale devam 
edecektir. 
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Kat' ı muhasebe memulları heyeti umumiyenin kararı ve hü
kümeti seniyenin müsaadesile şirketi mefsuhanın hukuk ve 
senedat ve taahhüdatını diğer bir şirkete veya âhar bir kimseye 
devir ve ferağ edebileceklerdir. 

Kadde 44 — İşbu faslın havi olduğu maddelerde gösteri
len hususata karar vermek üzere davet edilecek heyeti umumi
yede şirket sermayesinin lâakal nısfına müsavi hisse senedatını 
hâmil hissedaran hazır olmadıkça cereyan edecek müzakerat 
makbul ve muteber olamaz. 

/ rade tarihi: 29 cemaziyelevvel 1305 ve 30 kânunusani 1303] 

Na 2 8 7 — Hululü illisakiycnin işletme 
mukavelenamesi 

12 cemaziyelâhir 1305 12 şubat 1303 

Bir taraftan hükümeti seniye namına hareket eden ticaret 
ve nafıa nazırı devletû Zihni paşa hazretlerile diğer taraftan 
Rumeli demiryolları hututu iltisakiyesi inşaat şirketi meclisi 
idaresi reisi sanisi olup mezuniyeti lâzimeyi haiz bulunan Müs-
yö Obara beyninde mevaddı atiye karargir oldu şöyleki. 

Madde 1 — Hututu iltisakiye inşaat şirketi marifetile Üs-
kübten lyuranyaya kadar inşa olunan hattın işletme umuru 
sureti muvakkatede olarak şeraiti âtiye ile canibi hükümeti 
seniyeden şirketi mezkûreye ihale buyrulur. 

Hükümeti seniye canibinden taleb olunduğu ve Sarımbey-
<ien Belveye kadar olan kısmın işlettirilmesi tarafı devletten 
evvelce temin edildiği takdirde Belveden Vakarile kadar 
olan hattı şirket ayni şeraitle işletmeği taahhüd eder. 

Madde 2 — Mezkûr iki hat hakkında cari olacak tarifeler 
elyevm Rumeli demiryollarında mer'i olan tarifelerden ibaret 
olacak ve şirket 9 mayıs 1883 tarihinde Viyanada akdedilen 
mukavelede kararlaştırılan şeraiti düveliyenin hükümeti seniye
nin kararı mucibince meriyeti hatteynden her hangisine lâzım-
gelse şeraiti düveliyei mezkûreye tevfikı hareket edecektir 
işletme umuruna müteallik nizamat mümkün olduğu halde işbu 
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mukavelenamenin hini imzasında veya tarihi imzasından niha-
yetünnihaye bir mah müddet zarfında ittifakı tarafeyn ile tahtı 
karara alınacaktır. 

Madde 3 — Şirket hatların işletilmesine muktazi olan 
edevat ve mefruşatı tehiyye edecektir ve işletme umurundan 
keffiyed edeceği tarihte ihtiyar edeceği veçhile ya kendi malı 
bulunan edevat ve mefruşatı mezkûreyi alıp götürecek veya 
bunlara muhamminler marifetile bir bedel tahmin edilmek 
şartile edevat ve mefruşatı mezkûrenin kısmen veya ceman 
tarafı hükümeti seniyeden mubayaa buyrulmasını taleb edebi
lecektir. İşletme umuru için cemedilen levazım ve mevad için 
dahi bu yolda muamele edilecek ve ancak tarafı hükümeti 
seniyeden mubayaa takdirinde mubaaya edilecek levazım ve 
mevad hatların üç mah işletmesine muktazi olan miktarı teca
vüz etmiyecektir. 

Madde 4 — Hükümeti seniye ile Rumeli demiryolları 
işletici kumpanyası beyninde olan mesaili muallâkanın tesvi
yesine değin iltisak hatlarının işletme umuru şirketin yedi 
idaresinde kalacak ve işbu hatların işletilmesi şimdiki Rumeli 
demiryollarının işletme umurile birleşmedikçe veyahut doğru
dan doğruya canibi devletten işletilmedikçe mezkûr iltisak hat
larının işletme umuru şirketin yedinden alınamıyacaktır. 

Madde 5 — Şu ahvalde işletme umurundan şirkete keffiyed 
ettirilmezden üç mah evvelce ana ihbarı keyfiyet edilecektir. 

Hükümeti seniye ile işletici kumpanya meyanında mevcud 
olan münazaat kafiyen hal ve faslolunduğu takdirde şirket mu
kavelenamenin feshini talep edebilecek ve fakat hatların işle
tilmesinden keffiyed etmek istediği müddetten üç mah evvel 
hükümeti seniyeye ihbara mecbur olacaktır. 

Madde 6 — Şirket ihtiyar edeceği bilcümle masarife mu
kabil evvel emirde hasılatı gayri safiyeden işletilen beher kilo
metre başına senevi yedibin frank ahzedecektir. 

Madde 7 — Balâda gösterilen mebaliğ badelifraz fazla ha
sılatın yüzde kırk beşi hükümeti seniyeye ve yüzde elli beşi 
şirkete aid olacaktır. 

Madde 8 — Şirket tarafından hasılatı gayri safiyeden evvel 
beevvel ifraz olunacak olan senevi kilometre başına yedi bin 
franka müsavi olmak üzere tarafı hükümeti seniyeden şirkete 

T. 1 C. 5 F. 65 
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bir miktarı akal hasılat temin buyrulacak ve hasılatından nok
san zuhur ettiği takdirde işbu noksan avans makamına girerek 
senevî yüzde yedi hesabile faiz yürütülecektir ve işbu avansın 
faiz ve resülmali sinini atiye hasılat fazlasından hükümeti se
niyeye aid hisseden şirkete tesviye olunacaktır. 

Madde 9 — İşbu mukavelename fesholunduğıı takdirde 
gerek bu yüzden ve gerek edevat ve levazımat ve mefruşatın 
bedelinden şirketin matlûbu kalır ise hatların hükümeti seniye
ye hini tesliminde matlûbatı kamilen ifa olunacak ve olunma
dığı takdirde şirket istifayı matlûb edinciye kadar işletilmekte 
bulunan hatları yedi idaresinde tutacaktır. 

Madde 10 — 8 şubat sene 1885 tarihli mukavelenamenin 
beşinci ve yedinci maddelerinin icrayı ahkâmı zımnında balâ
daki ifrazat icra olunduktan sonra hükümeti seniyeye aid 
mebaliğ hututun inşası için şirketin matlûbu olan mebaliği 
maktuai seneviyenin tesviyesi için küşad olunan hesabı carinin 
irad cihetine kaydedilmek üzere Bankı Osmaniye teslim olu
nacaktır. 

Madde 11 — Balâda ikinci maddede beyan olunduğu 
veçhile ittifakı tarafeyn ile tahtı karara alınacak olan nizamat 
mezkûr maddede tayin olunan müddetler zarfında kararlaştırıl
mak şartile şirket bir an evvel ve nihayetünnihaye işbu mu
kavelenamenin tarihi imzasından itibaren üç mah zarfında 
Üsküpten Vıraniyeye kadar olan hattı işletmeği taahhüd eder 
muhafaza ve tamiratı mütemadiyeye dair olan mukavelename 
işbu mukavelenamenin tarihi imzasından itibaren yalnız bir aya 
kadar mer'i olacak ve işbu bir ayın inkızasından sonra hattın 
muhafaza ve tamiratı mütemadiyesi şirkete aid olacaktır ve 
Belovadan Vakarile kadar olan hattın birinci fıkrada musarrah 
olan şeraite tevfikan küşadma dahi hükümeti seniye canibinden 
taleb vukuu tarihinden itibaren üç mah zarfında mübaderet 
olunacaktır bu halde dahi muhafaza ve tamiratı mütemadiyeye 
dair olan mukavelename hattın küşadı için tarafı hükümeti 
seniyeden taleb vukuu tarihinden itibaren bu hat hakkında 
dahi yalnız bir ay kadar cari olacak ve işbu bir ayın inkızasın
dan sonra hattın muhafaza ve tamiratı mütemadiyesi şirkete 
aid olacaktır. 

Madde 12 — Muamelâtı rüsumiyeye müteallik olan mesa
ilin tesviyesi için beyneddevleteyn akdedilen müzakerat netice 
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pezir olduğu anda katarlar Belgrad ile Selanik arasında bilâ 
inkıta işliyebilecek surette işletme umuru Üsküpten Vıraniyeye 
kadar olan hat kısmında tanzim edilecektir ve hükümeti seniye 
müzakeratı mezkûrenin teşriine mümkün mertebe sarfı himmet 
buyuracaktır - Bokinfiçe ile Üsküp arasında hattın işletilmesine 
muktazi olan edevatın Sırbistan cihetinden serbestçe celbine 
ve lieclittamir ihracına tarafı hükümeti seniyeden müsaade 
buyrulacaktır. 

Madde 13 — Belveden Vakarile kadar mümted hattın iş-
letilmsine muktazi olan edevatı müteharrikenin Rumeli Demir
yollarından imrarı canibi hükümeti seniyeden şirkete temin 
buyrulacaktır. 

Madde 14 — Şirket hükümeti seniyenin kabul ve tasvib 
edeceği şahsı ahar veya diğer şirketle akdi mukavele edebile
cektir. Fakat şurası mukarrerdirki bu halde hututu iltisakiye 
şirketi inşaiyesinin işbu mukavelenamenin icrayi ahkâmından 
dolayı hükümeti seniyeye karşı olan mes'uliyeti baki kalacaktır. 

Madde 15 — Hatların işletilmesine muktazi olup şirket 
tarafından memaliki ecnebiyeden veya vilâyatı şahaneden cel-
bedilecek edevat ve mefruşat ve levazım ve mevad her nevi 
gümrük resminden ve rüsum ve tekâlifi saireden muaf olacağı 
gibi lieclittamir veya mukavelenamenin inkızasında şirket 
tarafından memaliki şahaneden ihraç edilecek edevat dahi resmi 
gümrük ve rüsumu saireden muaf bulunacaktır. 

Madde 16 — Şayet işbu işletme mukavelenamesinin ahkâ
mı mezkûr iki hattan yalnız birinde mer'i bulunacak olur ise 
hükümeti seniye ile şirket beyninde bugünkü tarihle akdolunan 
muhafaza ve tamiratı mütemadiye mukavelenamesinin ahkâmı 
henüz işletilmiyen diğer hat için mer'i kalacak ve hattı mezkûr 
için meşrut olan tazminatı yevmiye mukavelenamede tasrih 
kılınan şeraite tevfikan kemafissabık tarafı hükümeti seniyeden 
tediye buyrulacaktır. 
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Ns: 28S — Patent incelisine tayin olunan islâm 
vc ecnebi azal.ırmın sureti intihabına 

dair irade 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

2-t muharrem lr.05 

Malûmu âli buyrulduğu üzere patent hakkında tanzim kı
lınmış olan Nizamnamei aslî ile icraatını tayin edecek diğer 
nizamname lâyihalarının mevkii icraya vaz'ı 24 zilkade 1304 
tarihli mazbatai maruza üzerine şerefmüteallik buyrulan iradei 
seniyei cenabı padişahı iktizayı âlisinden olduğuna ve salifüzzi-
kir nizamnamelerin mevkii icraya vaz'ı ile emri idarenin bir 
reis ile beraber dördü memurini devleti aliyeden ve dördü dahi 
muteberanı tüccarı ecnebiyeden ve mutemen ve mutemed ze
vattan olmak ve reise yedi bin beş yüz ve azalara beşer 
bin kuruş maaş tahsis kılınmak üzere sekiz zattan mürek
keb bir meclise tevdii dahi cümlei mukarrerattan bulun
duğuna mebni münasibleri ledetteemmül ehliyet ve iktidarı 
ciheıile Edirne defterdarı sabıkı Mazhar Beyin liyasete ve H ü -
davendigâr vilâyeti defterdarı Halid ve birinci mahkemei tica
ret riyasetinden munfasıl Rifat Beyler ile Halil Eyyup Efendi 
ve muteberanı tüccarı ecnebiyeden ve Fransa tebaasından Müsyü 
Dobini Bernaki ve İngiltere tebaasından Müsyü Vitali ve İtalya 
tebaasından Müsyü Dosi ve tebaai Yunaniyeden Müsyü Yar-
giyadinin azalığa tayini müttehiden terisib olunmuş olmakla 
sureti maruza nezdi hikmeti vefti hazreti padişahide rehini 
tasvib olduğu halde meclisi mezkûrun olveçhile teşkili ve heyeti 
kalemiye ve hesabiyesinin tertibi hususunun Maliye nezaretine 
havale olunacağı muhatı ilmi alemşümulu mülkdarî buyruldukta 
olbabda ve katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

Tezkerei maruza 

Patent hakkında tanzim kılınmış olan nizamnamei aslî ile 
icraatını tayin edecek diğer nizamname lâyihalarının mevkii 
icraya vazına bilistizan iradei seniyei cenabı cihanbanî şeref 
müteâllik buyrulmuş olmasından dolayı teşkili muktazi olan 
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meclisin reis ve azalığına intihab olunan zevatın istizanı memu
riyetleri hakkında meclisi mahsusu vükelâdan kaleme alınan 
mazbata leffen arz ve takdim kılınmış olmakla olbabda her-
ne veçhile emrü fermanı hümayunu cenabı mülûkâne şerefmü
teallik buyrulur ise mantuku celili infaz edileceği beyanile 
tezkerei senaveri terkim kılındı. 

24 muharrem 1305 

İradeyi mübelliğ hamiş 

İşbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri ile melfufu olan 
meclisi vükelâ mazbatasının asılları manzuru âli olarak bervechi 
istizan icabının icrası hususuna iradei seniyei cenabı padişahî 
şerefsudur buyrulmuş olmakla olbabda emrü ferman hazreti 
veliyülemrindir. 

(irade tarihi: 2 cemaziyelâhır 1305, 2 şubat 1303/ 

Nı : 2 8 9 — Demiryol ile naklolunacak cşyayi tica
riye ve yolcu eşyası hakkında gümrükçe olunacak 

muamelâta dair nizamname 

M E V A D D I U M U M İ Y E 

Nakliyatın vukabulacağı saatler 

Madde 1 — Eşyayı ticariye ile yolcu eşyasını havi bulu
nan demiryol katarının gerek leylen ve gerek neharen 
hududdan müruruna müsaade olunur 

Gümrük muamelâtının vuku bulacağı saatler 

Madde 2 — Kil idl i veya kurşun mühürlü vagonlar ile 
dahilî bir gümrüğe naklolunacak olan eşyayi ticariye ve yolcu 
eşyasının gümrük muamelâtı cuma, pazar vç eyyamı tahliyeye 
bakmıyarak her gün katar her hangi saatte muvasalat eder 
ise etsin katarın vurudunu müteakib icra kılınacaktır. Muame
lâtı sairenin ifası için Rüsumat emaneti atiyüzzikir saatleri tayin 
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etmiştir. Şöyle k i : nisanın iptidasından eylülün nihayetine 
kadar tulûu şemisten bir buçuk saat sonradan bed ile gurub-
dan bir buçuk saat evveline kadar ve teşrinievvel iptidasından 
mart nihayetine kadar tulûdan bir saat sonradan bedile gu-
rubdan bir saat evvelisine kadar gümrük idaresi açık buluna
caktır. 

Katarların vakit ve hareketleri 

Madde 3 — Demiryol idareleri katarların vakit ve hareket
lerini mübyyin tanzim edecekleri cetveller ile zuhurat katarla
rının mürur edecekleri evkati ve alelûmum katarların duçar 
olacakları teahhuratı külliyeyi hududda kâin gümrük idarelerine 
vaktile tebliğ ve tefhim etmeğe mecburdurlar. 

Demiryol ile naklolunan eşyanın muamelâtını ifaya 
mezun olan gümrükler 

Madde 4 — Demiryol vasıtasile ithal ve ihraç veya transit 
suretile imrar kılınacak olan eşyanın gümrük muamelâtı Selanik 
ve Vranya hattı üzerinde kâin nam hudud gümrüğile 
Selanik gümrüğünde ve Dersaadet Sofya hattı üzerinde kâin 
Cesrimustafapaşa hudud gümrüğile Edirne ve Dersaadet ve 
Dedeağaç gümrüklerinde ifa kılınacaktır. 

Gümrük muamelâtının vuku bulacağı mahaller 

Madde 5 — Demiryol idareleri hudud mevkifinde gümrük 
muamelâtının ifası için mevkifler dahilinde iktiza eden mahal 
ve ambarlar ile bir müddeti muvakkate için karaya çıkarılan 
denklerin muhafazasına mahsus ambarları gümrüğün tahtı em
rinde bulunduracaklardır. Sırf gümrüğe mahsus olan bu misillû 
mahallerin tefriş, teshin ve tenviri gümrük idaresine aid olup 
fakat leylen giren ve çıkan katarların muayenesi için iktiza eden 
tenvirat demiryol idaresine aiddir. Katarın muayenesine veya
hut sair gümrük muamelâtının ifasına mahsus olan mevkıfin 
iskelesini veya hattın bulunduğu mahalli ahaliye kapamak için 
demiryol idaresi gümrük idaresile bilittifak iktiza eden tertibatı 
icra edecektir bir müddeti muvakkate için karaya çıkarılan 
denklerin muhafazasına mahsus olan ebniye sureti salimede 

TBMM KÜTÜPHANESİ



1031 

kapanmağa salih bulunmalıdır ebniyei mezkûre gümrük idare-
sile demiryol idaresi tarafından çifte anahtarla kapatılacaktır 
ebniyei mezkûrede yalnız gümrük tarafından kontrol tahtına 
alınacak olan denkler bulunacaktır mezkûr denklerin ambarda 
en ziyade kalacağı müddet mevridlerine göre gümrük idaresi 
tarafından tayin kılınacaktır. 

Vagonların ve vesaiti sairei nakliyenin şeraiti inşaiyesi 

Madde 6 — Hududdan mürur edecek lokomotifte ve ar
kasındaki tender arabasile eşya vagonlarında eşya istiabina 
mahsus hafi ve bulunması müşkül hiç bir daire bulunmıyacaktır. 
Kezalik evvelce gümrükten ruhsatı mahsusa istihsal edilmedikçe 
yolcu arabalarının dahi eşyayı ticariye veyahud yolcu eşyası 
istiabına mahsus daireleri bulunmıyacaktır. 

Madde 7 — Eşyayı ticariye ancak kapalı vagonlarda 
mevzu bulunduğu halde hududdan imrar edilir cins ve nevin
den dolayı kapalı vagonlara tahmil edilemiyen eşyanın açık 
vagonlar ile dahi nakli caizdir. B i r vagonu dolduracak mikdar-
da bulunmıyan denkler dahil olacakları memleket gümrük ida
resi tarafından kabul olunacak olan ve üzerlerine kilit veya 
kurşun mühür vurulabilir olan sandık ve sepetlere vazolunabilir. 
Münferiden nakledilen bazı denkler cesameti hasebile mezkûr 
sandık veya sepetlerin istimaline salih olmadığı takdirde mez
kûr denkler kurşun ile temhir kılınacaktır. Badelmuayene bir 
sureti salimede kapatılabilir olan vagonları kabul ve kapatıla-
mıyanlan reddetmek gümrüğe aiddir. Memaliki ecnebiyeden 
vürud edip hududdaki gümrük tarafından kabul olunmıyan va
gonların hamulesi başka vagonlara tahmil kılınacaktır her bir 
vagon aid olduğu demiryol idaresinin alâmeti mahsusasını ve 
birer numarayı havi bulunacaklardır bir kaç daireyi müştemil 
bulunan bir vagonun her bir dairesi birer harf ile murakkam 
bulunmalıdır. 

Vagon ve vesaiti sairei nakliyenin sureti teftişi 

Madde 8 — Gümrük idaresi istediği vakit lokomotif maki
nesi ve tender arabasını yolcu vagonlarını sandık ve sepetleri 
ayrı ayrı badelmuayene balâda muharrer talimata muvafık ol-
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duğuna kanaat hasıl etmeli ve şayet muvafık değilse istimalle
rini menetmelidir. 

Açık vagonların fevkalâde olarak kabul 
ve istimali 

Madde 9 — Büyük makine ve kazan ve ağaç kökleri ve 
kereste ve saire gibi eşyayı sakile ile kapalı vagonlara tahmili 
müşkül olan maden ve kok kömürleri ve taş ve kum ve ma
den cevheri ve hayvanatın açık vagonlarla nakli caizdir. Bu 
misillû hamulenin tebdiline mahal kalmamak üzere gümrük 
idaresi, demiryol idaresi tarafından verilecek olan örtülere kur
şun mühür talik veyahut alelûmum lüzumu tahakkuk eden 
başka bir tedbir ittihaz ederek bunların ecnası asliyelerini temin 
etmelidir. Hini hacette bu misillû vagonlara gümrük memurları 
dahi terfik edilebilir. 

Vagon ve eşya zurufunun gümrük tarafından 
sureti sed ve bendi 

Madde 10 — Kapalı veya daireli vagonlarla sandık ve se
petler ekser ayrı ayrı kilit talikile kapatılır. Demiryol 
iiiaresi bu misillû vagon ve zurufun, üzerlerine kilit takılabilmek 
için icab eden tertibat ve inşaat icra etmelidir. Sureti istisna-
iyede olarak gümrük idaresi kurşun mühür istimal edebilir 
mevrid gümrüğünden mahreç gümrüğüne iade ve irsal kılına
cak olan kilitler ve anahtar ve barname ve konişmento ve 
kilitlerin muhafazasına mahsus olan bavullar mevrid gümrü
ğünden mahreç gümrüğüne müteveccihen hareket edecek ilk 
seyriseri veyahut yolcu katarile, meccanen ve bunları mühürlü 
olarak iade eden gümrüğün tezkeresile iade ve irsal kılına
caktır. 

Vagonlara memur terfiki 

Madde 11 — Her bir katara bir mevkıften diğer mevkıfe 
kadar memurlar terfiki mümkündür açık vagon nakleden ka
tarlara dahi memur terfik edilebilir katarlara terfik edilen me
murlar istedikleri vagonun tehi bir yerinde meccanen naklolu
nacaklar ancak birinci sınıf vagonlar ile salon vagonları ve 
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demiryolun umuru fenniyesine muktazi mahaller müstesnadır 
ve mahreç gümrüğüne avdetlerinde kezalik meccanen naklolu
nacaklar isede ikinci mevkie hakları olacaktır. 

Gümrük idaresi ümera ve zabitanınm 
derecei salâhiyetleri 

Madde 12 — Gümrük idaresi ümera ve zabitanının yedle-
rinde Rüsumat emaneti celilesinden musaddak bir varaka bu
lundukça hududdan vurud eden katarları muamelâtı rüsumiyenin 
istilzam eylediği müddetçe tevkif ettirmeğe salâhiyetleri var ise
de muamelâtı mezkûrenin mümkün mertebe tesrii rüyetine say 
ve gayret etmeğe mecburdurlar. Mumaileyh memurlar bilâicab 
ika edecekleri her gûna teahhürattan bizzat mesul tutulacaktır 
katar memurları ile mevkif memurları taleb olundukça zabitanı 
mumaileyhime muavenet edecekleri gibi hamule ile katar ma
nifestolarını ve eşya defatirini dahi teftiş etmeğe müsaade ede
ceklerdir. Mumaileyhim lâzımgelen taharriyatı icra etmek üzere 
bir şuna muamele icrasına hacet kalmaksızın mevkıfın her nevi 
ebniye ve devairine duhule salâhiyetleri vardır. 

Ümera ve zabitanı mumaileyhimin hâmil oldukları varakai 
resmiye mucibince kendileri meccanen birinci mevkide olarak 
hattın her cihetine keştügüzar edebileceklerdir. 

M E V A D D I H U S U S İ Y E 

Evvelâ idhalât 

Eşyanın vagonlara sureti tahmili 

Madde 13 — Hududdan mürur ettirilecek olan eşyanın 
her halde eşya vagonlarında mahmul bulunması lâzımdır sair 
vagonlarda resmi gümrüğe tâbi eşya bulundurulması caiz de
ğildir fakat yolcuların beraberlerinde taşıdıkları küçük bavullar 
derununda bulunan eşyayı zatiyeleri bundan müstesnadır lo
komotif ile tender arabasında demiryol idaresi memurlarına 
esnayı rahda lüzumu olacak ve umuru mevkûlelerinin ifasına 
mahsus olarak bulundurulacak olan eşyadan başka bir şey 
bulunmıyacaktır. 
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Madde 14 — Barname ile aktarma edilmiyerek dahili bir 
gümrüğe naklolunacak olan eşyayı zatiye ve ticariye henüz 
memaliki ecnebıyede iken altıncı ve yedinci ve sekizinci mad
deler ahkamına tevfikan memleket gumrugu tarafından kabul 
olunmuş olan vagon ve vagon dairelerine mahmûlen nakil ve 
irsal kılınacaktır Başka başka gümrüklere mahsus olan eşya 
ayrı ayrı vagon veya vagon dairelerine tahmil kılınacaktır 
B i r kışımı hudud gümrüğüne ve bir kısmı dahi dahilî gümrük
lere irsal kılınacak olan denkler fevkalâde olarak bir vagona 
tahmil edilmiş bulunur ise hududda ihraç kılınacak olanların 
emri tahlıyesınce bir gûna müşkülât ve teahhurata mahal kal
mamak üzere bu misillû denkler henüz memaliki ecnebıyede 
iken sırasile ist i f edilmesine demiryol idaresi tarafından dikkat 
ve ıtma olunacaktır 

Katarda vagonların sırası 

Madde 15 — Ecnebiden gelen bir katarın beher gümrüğe 
aid olan vagonları suhuletle ayrılabilmek için bilâ fasıla 
yekdiğerine merbut bulunmalıdır şurası mukarrerdırkı katarın 
temini emniyeti zımnında muttahaz olan tedabıre balâdaki 
kayid ile asla ırası halel edılmıyecektır 

Hududda gumruk muamelâtı 

Mevkıfın iskelesinde usulü ınzıbatıyeı rusumıye 

Madde 16 — Katarın ecnebiden hudud mevkıfının methal 
kısmına bılvurud tevakkufunu muteakıb methali mezkûrda 
hasbelvazıfe bulunacak olan gumruk polisi ve demiryol idaresi 
memurlarından başka kimsenin bulunması caiz değildir Yo l 
cuların umuru için açık bırakılacak olan aralıkta gumruk 
nöbetçileri bulundurulacaktır 

Katar hamulesinin sureti beyanı 

(Manifesto) hamule defteri 

Madde 17 — Katarın ecnebiden vurudunu muteakıb kata
r ın sermemuru veya demiryol idaresinin vekili bir numaralı 
numune mucibince hamule defterini nushateyn olarak gumruk 
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idaresine irae ve ita edecektir. Denklerin konuşmentoları ile 
defteri mezkûrda muharrer eşyayı sairenin konuşmentoları 
maan ita kılınacaktır. Hamule defatiri Türk î ve fransaviyülibare 
olarak tanzim edilmelidir. Mahmul eşyanın cinsi ile maa tara 
vezinleri ve eşyayı sairei mazrufenin adedile cins ve marka ve 
numarası defteri mezkûrde muharrer bulunmalıdır. 

Eşyanın mahmul bulunduğu vagon veya vagon dairesinin 
marka ve numarası veya hurufu ile hangi gümrükte resmi ahiz 
ve istifa kılınacağı defteri mezkûrda zikrolunmahdır defteri 
mezkûru imza eden demiryol idaresinin vekili mahmul denkle
rin aded ve neviin ademi sıhhatinden dolayı mes'uldür. 

B i r gümrüğe mahsus olan denkler alesseviye bir deftere 
dercedilir. 

Yolcu arabalarının mııayenesile eşya vagonlarının tefriki 

Madde 18 — Maddei sabıkada beyan olunan hamule def
terinin gümrüğe irae ve ita kılındığı vakit lokomotif ile arka
sındaki tender arabası muayene ve hududda gümrüklenecek 
eşyayı havi bulunan vagonlar katardan tefrik edilir. 

Madde 19 — Yolcuların beraberlerinde taşıdıkları eşyayı 
zatiyelerinin sureti muayene ve imrarı yolcuların ecnebiden 
beraberlerinde getirdikleri eşyayı ticariyeden madud olmıyan 
ve fakat resmi gümrüğe tâbi olan eşyalarını şifahen gümrük 
idaresine beyan etmeleri lâzımeden ise de beyan etmek istemi-
yenler eşyayı mezkûreyi gümrük memurlarının muayenei müdek-
kıkanelerine havale etmelidirler. Şu halde ancak tertibatı ha
fiye ile gümrükten kaçırmağa çalıştıkları eşyadan dolayı mes
uldürler alelade yolcuların eşyayı zatiyeleri katiyen hudud 
gümrüğünde sürati matlûbe ile muayene ve imrar kılınır gel
dikleri katar ile yollarına devam edecek olan yolcuların eşyası 
hudud mevkifinde kalacak olanların eşyasından evvel muayene 
olunur. Şayed yolcuların eşyayı zatiyeleri meyanında resmi 
gümrüğe tâbi külliyet üzere eşyayı mütenevvia bulunur ve 
muayene ve imrarı muamelâtının katarın tevakkuf edebileceği 
müdded zarfında ikmali mümkün olamaz ise bu misillû eşya 
ashabı veya vekilleri tarafından vukubulacak beyanat üzerine 
muayene ve badehu demiryol idaresi marifetile ilk katar ile 

TBMM KÜTÜPHANESİ



1036 

mahalline irsal kılınmak üzere tevkif edilir. Yolcuların beraber
lerinde getirdikleri eşyayı zatiyeleri meyanında resmi güm
rüğe tâbi eşya bulunmadıkça yolcular vagondan inmeğe mec
bur edilmeksizin bu misillû cüz'î eşyaları vagonda muayene 
olunur. Demiryol idaresinin talebi üzerine yolcu eşyasının 
dahilî bir gümrükte muayenesine müsaade edilir bu misillû 
eşya vagona tahnvl kılındıktan sonra demiryol idaresi her 
mevrid gümrüğüne mahsus olan denklerin nevi ve adedini 
mübeyyin ayrı ayrı pusulalarını hudud gümrüğüne ita edecektir. 
Mezkûr pusulalar barnameye raptolunacaktır işbu nizamnamede 
yolcu eşyası demekle ashabile berabere bir katarda bulunanlar 
anlaşılmalıdır. 

İdhalât resminden muaf olan eşyanın sureti imrarı 

Madde 20 — Geldiği vagon ile yoluna devam edebilmesi 
demiryol idaresi tarafından taleb olunur ve hukuku rüsumiyenin 
muhafazasınca meydanda bir gûna mahzur olmadığı görülür 
işe nevi eşya barname ile badelmukabele katar derununda mua
yenesine müsaade edilir. 

Dahilî bir gümrüğe mahsus olan vagonların sureti imrarı 
ve mersul tezakir defteri 

Madde 21 — Barnameleri gömrüğe ita kılınan eşyanın 
bulunduğu vagonlara kilit veya kurşun mühür talik veya me
mur terfik edilir (dokuzuncu maddeye müracaat oluna) mez
kûr vagonlar tezkere ile mevrid gümrüğüne irsal kılınır (yirmi 
ikinci maddeye müracaat oluna) vagonların hudud gümrüğün
den mevrid gümrüğüne ne kadar vakitte muvasalat edeceği ve 
ne suretle kapatıldığını tezkerelerin numaraları ile barnameye 
dere ve ziri gümrük mührile temhir kılınacaktır ziri demiryol 
idaresi veya vekili tarafından dahi imza edilecek olan mezkûr 
barnamede mehli muayyen zarfında vagonların kilit veya kurşun 
mühürleri sağlam olarak mevrid gümrüğüne teslim edileceğini 
ve aksi takdirinde barnamede muharrer eşyanın miktarı üzeri
ne hesab olunacak olan idhalât tarifesinin en ağır resmi tediye 
ve ifa kılınacağı taahhüd edilecektir. 

Barnamelerin nüshai evveliysleri ile konuşmentoları ve 
vagonlara talik edilen kilitlerin anahtarları bir zarf derununa 
vazolunarak ve üzerine mevrid gümrüğü yazılarak vagonlar 

TBMM KÜTÜPHANESİ



1037 

ile beraber gümrükü^ mezkûre teslim edilmek üzere tezkeresile 
katarın sermemuruna tevdi edilecektir. Barnamelerin nüshai 
saniyeleri mahreç gümrüğünde hıfzolunur zarflar ile cüzdanların 
üzerinde mahalli maksud olan mevkifin ismi ve vagonların 
markaları ve numaraları zikrolunacaktır. 

Mezkûr anahtarların mevrid gümrüğüne ademi tesliminden 
veya mahfuz bulundukları zarf mühürünün fekkinden dolayı 
demiryol idaresi vekiline usulen ne ceza tertib edilir ise anah
tarların aid oldukları vagon kilitlerinin fekkindan dolazı dahi 
ayni ceza tertib edilir. 

Madde 22 — Tezkereler iki numaralı numune veçhile tan
zim edilecektir mezkûr tezkereler gümrüğün âmiri ile defteri 
mahsusunun mukayyidi tarafından imza edilecek ve mukayyidi 
mumaileyh tarafından gümrüğün resmî mühürile temhir kılına
caktır mahreç gümrüğü ita kılınan tezakirin kaydına mahsus 
üç numaralı numune veçhile bir kıt'a defter tanzim edecektir. 
Tezakiri mezkûre aid oldukları barnamelerin beyanı ile teselsül 
numara tahtında olarak defteri mezkûre kaydolunacaktır. Şayet 
bir tezkerenin veyahut bir barnamenin zayi olduğu tahakkuk 
eder ise gümrüğün âmiri tarafından nüshai saniyesi tanzim 
ettirilecektir. Suveri maruza ile ita kılınan nüshai saniyeler 
tezkere defterine kayid ve işaret edilecektir. 

Hudud gümrüğünde tevkif edilen denkler hakkında 
olunacak muamele 

Madde 23 — Katarın dahilî bir gümrüğe aid olan kısmı
nın muamelei muktaziyesi ifa ve irsal kılındıktan sonra hudud 
gümrüğünde tevkif edilen vagonlar ve denkler demiryol idaresi 
veya ashabı veya bunların vekilleri tarafından beyan olunduk-
dan sonra gümrükçe icab eden muamelâtı gümrüğün evkatl 
muayenesinde (ikinci maddeye müracaat oluna) ifa ve imrar 
kılınacaktır. 

Esnayi ruhda denkler bakında olunacak gümrük muamelâtı 
yani hamulenin mevridi tebeddülü halinde 

olunacak muamele 

Madde 24 — Barname ile irsal kılınan bir vagon hamule
sinin mevridi tebdil edilir ise demiryol idaresi en yakın olan ve 
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bu babda iktiza eden muameleyi ifaya mezuniyeti olan bir 
gümrüğe konüşmento ve anahtarları teslim ederek icabının ic
rasını taleb etmelidir. İşbu hamule tezkeresinin zahriyesi ka
milen mezkûr gümrükte icra kılınacak ise mevrid gümrüğünde 
ifa kılınacak olan muamele gümrükü mezkûr tarafından icra 
olunacaktır. Bilâkis zahriyesi baş'ıa bir gümrükte icra kılınacak 
ise katarın sermemuru hududda kâin demiryol idaresinin vazi
fesini kendisi deruhde ederek mevridi cedidi barnameye derç 
ve bundan maada dört numaralı numune veçhile bir de sened 
imza ve ita edecektir. 

Mevridinin tebdili taleb olunan gümrük idaresi nakliyat 
için tayin olunacak mehli cedidi ve yeni tezkerenin numarasını 
barnameye kaydederek cümlesini demiryol idaresine ita eder. 
Alınan sened ile hıfzedilen atik tezkere mahreç gümrüğüne 
iade edilir. Atik tezkere mevrid tezakir defterine kaydolunur 
ve müceddeden tanzim ve ita kılınan tezkere dahi defteri mah
susuna birinci defterden bahsolunarak kaydolunur. 

Suveri maruza ile irsal kılınan barname ve tezkerelere 
mevrid gümrüğünde doğrudan doğruya ve tezakir hakkında 
mahreç gümrüğünden irsal kılınmış gibi muamele edilir barna
me ile naklolunan vagunlar mevridine muvasalat edipte mua
melei muktaziyesini ifaya mezun başka bir gümrüğe doğrudan 
doğruya nakli taleb olundukta balâda tarif edilen muamelenin 
aynı ifa kılınır. 

Esnayi rahda denklerin aktarması ile mevridinde 
vagondan tahliyesi 

Madde 25 — Barname ile irsal kılınan denklerin aktarması 
veya bir kısmının mezuniyeti lâzimeyi haiz olan bir gümrüğe 
ihracı demiryol idaresi tarafından taleb olunur ve gümrükçe 
lâzımgelen muamelei teftişiyenin ifası mümkün olur ise müsa
ade edilir. Aktarması veya bir kısmının ihracı taleb olunan 
denklerin adedi ve marka ve numarası gümrüğün ümera ve 
zabitanından birinin nezareti tahtında olarak bir mubassır ta
rafından barnamesile mukabele edilir yollarına devam edecek 
olan denklere gelince bunların naklini taahhüd eden katarın 
ser memuru hudutta demiryol idaresinin mezkûr denkler hak
kında gümrüğe taahhüd etmiş olduğu mevaddı barnameye 
derç ve imza edecektir. 
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Aktarma veya ihraç edilen denk veya vagonların aded ve 
nevi barnameye ve kilidlerin sureti tebdili ile aktarma veya 
tahmil kılındıkları vagonların numaraları dahi tezkereye derç 
ve tasdik kılınacaktır. 

B i r kazadan dolayı geldiği vagon ile yoluna devam ede
bilmesi mümkün olamayan hamulenin aktarması icra kılınmak 
üzere demiryol idaresi en yakın olan gümrüğe malûmat verecek 
ve izam kılman gümrük memurları huzurunda icra kılınan ak
tarma muamelâtı memurini mumaileyhim tarafından gerek tez
kere ve gerek barnameye şerh ve tasdik edilecektir. 

Madde 26 — Demiryolunun mümted olduğu limanlarda 
denkler gümrükten kapatılabilir olan sefaine aktarılır. Kezalik 
sefaini mezkûreden dahi vagonlara eşya aktarılabilir isede bendi 
sabıkta aktarma ve denklerin sureti ihracı hakkındaki mevaddı 
nizamiyenin kamilen ifası lâzımgelir. 

Gümrük tarafından talik edilen kilitlerin esnayı rahda 
sureti muayenesi ve kazaen harab olmuş olan 

kilitlerin tecdidi 

Madde 27 — Demiryol idaresinin talebi üzerine katarın 
yolda oğradığı istasyonlarda bulunan gümrük idaresi memur
ları gelib kilitlerin sağlam olup olmadığını badettetkik neticei tet-
kikatı senede derç ve tasdik edeceklerdir. 

Şayed vagonlara talik edilen kilitler esnayı rahda kazaen 
harab olmuş ise katarın sermemuru vasıl olacağı ilk gümrüğe 
malûmat vererek gümrükü mezkûrun memurları gelip kilitlerin 
harabına sebebiyet veren ahvali tahkik ve tecessüs edecekler 
ve denkleri haricen muayene ettikten sonra kilitleri tecdid 
edeceklerdir. Vagonların ibraz olunduğu gümrük idaresi tara
fından vukuu hali mutazammın tanzim olunacak mazbatalar 
memhuren katarın sermemuruna teslim edilecektir. 

Mevrid gümrüğünde olunacak muamele 

Vagonlar ile evrakı müteferriasının gümrüğe 
irae ve takdimi 

Madde 28 — Vagonların mevrid gümrüğüne muvasalatında 
katarın sermemuru veya demiryol idaresinin sair bir vekili güm
rükü mezkûr namına olarak kendisine teslim edilen anahtarlar 
ile evrakı müteferriasını ve vagonlar ile vagonun ayrı dairesini 
gümrüğe irae ve ita eder. 
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Kilitlerin sureti muayenesi 

Meurud tezakirin kaydine mahsus defter 

Madde 29 — Vagonlar ile bölm<-leriniıı ahvali hariciyesi 
ve vazedilen kilitler muayene edilir üzerine tarihi ibrazı tahrir 
kılınacak olan tezkere mevrud tezakir defterinin ( beşinci nu
mune) birden yedi numaraya kadar olan haneleri doldurularak 
kaydedilecektir. 

Emtia ve eşyanın sureti beyan ve tahliyesi 

Madde 30 — Gümrük idaresi tarafından tayin olunacak 
müddet zarfında eşyanın ne suretle gümrükten imrar edileceği 
ashabı tarafından beyan olunacak ve denklerin küşad ve 
muayenesine ibtidar olunmazdan evvel barnamede beyan 
olunan nevi ve sıkleti beyannamede ikmal veya tashih edile
bilir. Demiryol idaresinin talebi üzerine beyannamei hususileri 
takdim olunmazdan evvel bermucibi barname denklerin vagon
lardan tahliyesine müsaade edilir. Ş u halde gümrük idaresi 
denklerin mikdar ve marka ve numara nevi zurufu ve maadara 
vezinleri barnameye mutabık olup olmadığını tahkik edecektir. 

Resmi gümrükten muaf olan eşya beyannamei hususiye 
lüzum olmaksızın bermucibi barname imrar kılınacaktır maa-
mafih emri muayene vesair muamelâtı rüsumiye gümrüğün 
meriyülicra olan nizamatına tevfikan icra kılınacaktır. 

Madde 31 — Demiryol hatları gümrüğe veya mevkife ka
dar mümted bulunmadıkça oralarda gümrük nöbetçileri ikamesine 
lüzum yoktur. Kapalı vagonlarda mahfuz bulunarak gelen denkler 
gümrüğün ümera ve zabitanından biri ile bir de mubassırın 
nezareti tahtında olarak gümrüğe naklolunduktan sonra otu
zuncu madde ahkâmına tevfikan gümrükçe iktiza eden mua
melâtı bilifa imrar kılınacaktır. 

Vürud eden vagonların kilitlerince icra kılınan muayene 
neticesi ile mahmul denklerin mikdar ve nev'i bunların tahli
yesine nezaret edecek olan memurlar tarafından tasdik kılına
caktır. Resmi gümrükten muaf olan eşya muayenei ibtîdaiyeden 
sonra bermucibi barname ashabına ita kıl ınır isede muayenei 
mezkûrenin mevkif clerununda hukuku rusumiyeyi temin eder 
bir tarzda icra kılınması elzemdir. 
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Barnameler ile tezkerelerin sureti zahriyesi 

Madde 32 — Vagonlar ile bölmelerinin ahvali hariciyeleri 
ve talik edilen kilitleri badelmuayene her veçhile matlûba mu
vafık bulunduğu veyahut hini tahmilde denklerin nev'i ve 
adedince bir gûna uygunsuzluk vukua getirilmemiş olduğu gö
rülürse zahriyeleri icra kılınan tezkereler hudud gümrüğüne 
irsal kılınır. Barnamelere gelince bunlar mevrid gümrüğünde 
defteri mahsusunun evrakı müsbitesi makamında hıfzolunur. 

Tezkerelerin zahriyesi atiyüzzikir muamelâtın ikmaline 
vabeste bulunmuş olmakla muamelâtı mezkûre berveçhizir be
yan olunur: 

Evvelâ - Tezkere ve barnameler ile anahtarların gümrüğe 
takdimi ve keyfiyetin gümrük âmiri veya vekili tarafından 
tasdiki; 

Saniyen - Tezkerelerin mevrud tezakir defterine kaydile 
mukayyidi tarafından keyfiyetin tasdiki; 

Salisen - Vagonlara talik edilen kilitler ile denklerin aded 
ve neviin muayenesi ve keyfiyetin muayene memurları tarafın
dan tasdiki; 

Rabian - İhracat eşyasını hâmil olan vagonların ihracına 
nezaret eden memurlar tarafından keyfiyetin tasdiki ve olveç-
hile tasdik edilen varakaların memurlar tarafından sıfatlarının 
tayinile temhiri tezkerelerin nihayetinde tasdik ibaresini imza 
edecek olan gümrüğün âmiri ile mevrud tezakir mukayyidi 
muamelâtı muktaziyenin kâffesi dahi usulü veçhile icra kılınıp 
kılınmadığını tetkik ettikten sonra kendi zat mühürlerine güm
rüğün resmî mührünü dahi ilâve edeceklerdir. Barnamelerin dahi 
zahriyesi salifüzzikir veçhile icra kılınacaktır. 

Mubayenet görüldükte olunacak muamele 

Vukuatın zahire sureti ihracı 

Madde 33 — Tezkereler ile barnamelerin ve vagonlar ile 
-dairelerinin veya hamulenin muayenesi esnasında: 

Evvelâ — Tezkere ile bwıamede vagonların mevrid güm
rüğüne ibrazı için tayin edilen mehil inkıza eder ve 

T. 1 C. 5 F. 66 

TBMM KÜTÜPHANESİ



1042 

Saniyen — Tezkereler hudud gümrüğünden tayin edilen 
mevrid gümrüğüne ibraz plunmayıpta başka bir gümrüğe ibraz 
edilir ve 

Salisen — Talik edilen kilitler zedelenmiş olur ve 
Rabian — Denklerin adedi barnamede muharrer miktara 

tevafuk etmiyecek olur ise ashabı bulunamadığı halde demiryol 
idaresinin vekili tezkereyi ita eden gümrük idaresi ile esnayı 
rahda katarın uğradığı gümrükler idarelerinin muavenetile isticvab 
olunur ve hasıl olan netice bamazbata zahire ihraç kılınır. 
Bu misillû eşya tezkerelerinin tahkikat yüzünden zahriyesi hay
lice tehir eder ise sebebi tehiri tezkereyi tanzim ve ita eden 
gümrüğe iş'ar kılınacaktır. 

Sehven vukubulan mubayenet hakkında 
olunacak muamele 

Madde 34 — Otuz üçüncü maddenin fıkrai evveiiye ve 
saniyesinde gösterilen mubayenetin kabili af bir vukuattan 
ileri geldiği tahkikat neticesinde subut bulur ve nezaretin ef
kârı resmiyesine nazaran şüpheye mahal kalmıyacak olur ise 
müsebbipleri aleyhinde ceza tertib etmeksizin nezareti mumai-
leyha tezkere ve barnamelerin zahriyelerini icra ettirir. 

Kezalik otuz üçüncü maddenin fıkrai salise ve rabıasında 
gösterilen mubayenetin kabili af vukuattan ileri geldiği zahir 
olur ise rüsumat emaneti celilesi cezayi nakdî tertibinden sarfı 
nazarla tezkere veya barnameleri zahriye ettirebilir. 

Madde 35 — Tezkerenin ita olunduğu gümrük tarafından 
vukubulan mubayenet tezkereyi ita eden gümrük tarafından 
vukubulan sehiv pek de ehemmiyetli olmayıpta keyfiyet gümrüğü 
mezkûre iş'ar kılındıktan sonra resmen tashih edilecek olur ise 
tezkere ile barnamelerin zahriyesi başka gûna muameleye hacet 
kalmaksızın icra kılınır. 

Bilakis mubayeneti vakıa ehemmiyetli olupta tezkereyi 
ita eden gümrük idaresi dahi mevrid gümrüğünce icra kılınan 
tahkikat neticesinde zahire ihraç kılınan mubayeneti tanımıya-
cak olur ise keyfiyet mevrid gümrüğünün mensub olduğu ne
zaret vasıtasile rüsumat emanetine iş'ar kılınacak ve emaneti 
müşarileyha dahi tezkere ile barnamenin zahriyesi hususunda 
icabını tahtı karara alacaktır. 
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Esnayi rahda mahv veya harab veyahut kırılan 
eşya hakkında olunacak muamele 

Madde 36 — Barname ile irsal kılınan eşya esnayi rahda 
kazaen mahıv veya harab olur ise mevrid gümrüğüne ne hal ve 
şekilde vâsıl olur ise ana göre muamele olunur. 

Eşyanın mevrid gümrüğüne ademi vusulünde 
olunacak muamele 

Madde 37 — Barname ile mevrid gümrüğüne irsal kılınan 
eşya vâsıl olmıyacak olur ise esbabı tahkik kılınarak icabına 
göre ceza dahi tertib edilir. 

U S U L Ü C E Z A İ Y E 

Madde 38 — Gerek tezkere ve gerek barnamelerin balada 
muharrer zahriye muamelâtı kamilen ifa kıhr madiği halde mü-
sebbibleri aleyhinde ceza tertib edilir. Ceza muamelâtı kamilen 
icra kılındıktan sonra gerek tezkerenin ve gerek barnamelerin 
zahriyeleri icra kılınır şüphe edildiği halde icabı makamı 
emanetten tensib ve icra kılınacaktır. 

Tezkere ile barnamenin zahriyeleri mümkün olamadığı 
surette evrakı mezkûre mazbataları ile beraber mahreç güm
rüğüne tebliğ edilecektir. Demiryol idaresinin barname zirinde 
taahhüd etmiş olduğu mevaddı icra etmemesinden dolayı mah
reç gümrüğü keyfiyeti mensub olduğu nezaret vasıtasile rü
sumat emaneti celiltsine iş'ar ve kararını istihsal ettirecektir. 

Defatirin kapanması ve lieclittetkik nezarete irsali 

Madde 39 — Tezakirin varidat ve sadırat defatiri her altı 
ayda bir sıra numarasile tertib edilecek olan evrakı müsbitesile 
rüsumat emaneti celilesine irsal kılınacaktır. 

Barnamelerin nüshai saniyeleri ve zahriyeli olarak iade 
kılınan tezakir sadırat defterinin evrakı müsbitesi olduğu gibi 
barnamelerin nüshai asliyeleri dahi tezakiri varide defterinin 
evrakı müsbitesidir. 
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Demiryol ile yollarına devam etmek üzere gerek araba 
ile ve gerek bahren gelen denkler hakkında 

olunacak muamele 

Madde 40 — Demiryolu vasıtasile yollarına devam etmek 
üzere gerek berren gerek bahren gelen denklerin mekkârisi 
bunları evrakı müteferriasile hudud gümrüğüne bilibraz barna
me ile mevridlerine irsalini taleb eyledikte katarın hareketine 
değin mezkûr denkler gümrüğün tahtı nezaretinde olarak hıfze
dilir. Demiryol idaresi bu babda iktiza eden mahal ve mevakii 
hazırlayıp gümrüğün tahtı emrinde bulunduracaktır mezkûr 
denklerin yollarına devam etmek üzere gümrükte kalacakları 
müddet vagonlara tahmil olunmazdan ve herhalde katarın ha
reketinden evvel gümrük tarafından bir sureti mütenasibe tayin 
kılınacaktır. 

Demiryol idaresinin vekilleri on yedinci maddede beyan 
olunan barnameleri nüshateyn olarak tanzim ve gümrük idare
sine teslim edeceklerdir denklerin vagonlara tahmiline nezaret 
edecek olan memurlar aded ve marka ve numara ve nevi zuru-
funu barname ile badettatbik mutabık olduğu ve denklerin tah
mil kılındıkları vagonların marka ve numarasını barnamelere 
kayid ve zirini imza edeceklerdir bundan maada yirmi bir ve 
yirmi iki ve yirmi dört ve ondan yirmi dokuza kadar olan 
maddelerin ahkâmı icra kılınacaktır. 

F A S L I SANI 

Transit 

Madde 41 — Doğrudan doğruya transit edilecek eşya için 
on üçten kırka kadar olan maddelerin ahkâmı cari olacaktır 
bu babda hudud gümrüğünün vazifesi kilitleri badelmuayene 
ihraç ve eşyanın hududdan imrar kılındığı teftiş ve tasdik et
mekle tahdid kılınmış ise de .şüphe edildiği takdirde denklerin 
muayene ve demiryol idaresinin defatir ve evrak: resmiyesinin 
ibrazını taleb eylemek hakkı hassaten muhafaza edilmiştir. 

Kezalik şimendüferden gayri bir tarik ile ve transit suretile 
doğrudan doğruya imrar kılınacak eşya için gümrük idaresi 
balada gösterilen usul veçhile ifayi muamele edecek ve bu 
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halde hudud gümrüğü barnamede muharrer olup ihraç olunacak 
eşyanın tamamen hududdan hariç çıktığını görüp tasdik edecek
tir doğrudan doğruya transit tarikile imrar kılınacak eşyanın 
müsaadesi hudud gümrüğünde taleb olunabilecektir. 

Aktarmaya aid olup yirmi ve yirmi altıncı bendde bast ve 
beyan olunan tedabir doğrudan doğruya transit tarikile im
rar kılınacak olan denkler hakkında dahi tatbik olunabilir. 

F A S L I S A L İ S 

İhracat 

ihracat resmine tâbi olan eşya 

Madde 42 — ihracat resmine tâbi olan eşya Osmanlı 
gümrüklerinden birisinde beyan edilmeksizin ve resmi mahsu
sunun ita kılındığı tahkik edilmeksizin doğrudan doğruya ha
rice naklolunmak üzere vagonlara tahmil edilemiyecektir. 

Mezuniyeti lâzımeyi haiz bulunan mevkiflerde ihracat res
mine tâbi olan eşya gümrüğün tahtı nezaretinde olarak vagon
lara tahmil olunur vagonlara iktiza eden kiliüer talik edildik
ten sonra anahtarları dahi kapatılır hudud gümrüğü dahi kilit
leri muayene ettikten sonra çıkarıp mahreç gümrüğünde olu
nan muayene üzerine ihracat resmini ahiz ve istifa eder şayed 
resmi mezbur mahreç gümrüğünde depozito edilerek muka
bilinde verilen makbuz ilmühaberine ihracat resminin hudud 
gümrüğünde ahzedilmiş olduğu zahriye edilerek gümrüğü mez
kûre ibraz olunur ise alınan depozito iade kılınır. 

Madde 43 — Kurşun mühürle bir Osmanlı gümrüğünden 
ecnebiye irsal kılınacak olan denkler esnayi rahda mezuniyeti 
lâzımeyi haiz olan bir gümrük tarafından lieclilihrac vagonlara 
tahmil edilebilir kurşun mühürler gümrüğü mezkûr tarafından 
çıkarılarak ve denkler vagonlara tahmil kılınarak keyfiyet kur
şun mühürlü denklerin tezkeresine şerh ve tasdik kılınır Şu 
halde hudud gümrüğü kilitleri muayene ve hududdan imrar kı
lındığını tasdik eyliyecektir. Kezalik resmi gümrüğü alınarak 
serbest bırakılan ve fakat ihraç edilecek olan sair denklerin 
dahi mezkûr vagonda bulunması caiz ise de demiryol idaresi 
tarafından mezkûr denklerin adedi nevi ve marka numarasını 
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ve m a a d a r a vezinlerini ve muhteviyatını mübeyyin tanzim ve 
gümrüğe takdim kılınacak olan bir kıt 'a pusulası denklerin va
gonlara tahmili esnasında gümrük tarafından tetkik edilerek 
gümrüğün tahtı nezaretinde olarak ihraç edilecek olan denk
lerin tezkeresine raptedilecektir. 

F A S L I RABt 

Resmi gümrüğü alınarak serbest bırakılan eşyanın memaliki 
ecnebiyeden mürur ederek tekrar memaliki şahanenin bir 

kıt'asma dahil oldukları halde olunacak 
muamele beyanmdadır 

Madde 44 — Resmi gümrüğü alınarak serbest bırakıldık
tan sonra memaliki ecnebiyeden mürur ederek şümendüferin 
tekrar memaliki şahanenin bir kıtasına dahil olan eşyanın mür-
sili cins ve miktarını ve mevridini mübeyyin tanzim edeceği 
beyannameyi ya hudud gümrüğüne veya demiryolu mevkifi 
dahilinde salâhiyeti muktaziyeyi haiz olarak müesses bulunan 
dahilî bir gümrüğe takdim edecektir gümrük mezkûr eşyayı 
beyannamesile badettashih vagonlara tahmiline nezaret ve bun
lara kilit talik ederek ve keyfiyeti beyannameye şerh vererek 
tasdik edecektir. Hudud gümrüğü kilitleri çıkarmaksızın yalnız 
muayene ile iktifa decektir eşyayı mezkûre ihracat resmine tâbi 
ise resmi mezbur için depozito taleb olunacaktır. 

Mevrid gümrüğü vagonun sağlam olması iktiza eden kilit
lerini çıkararak eşyayi beyannamesile mukabele ettikten sonra 
ithalât resmi ahzeylemeksizin ya mürselünileyh veya demiryol 
idaresinin vekiline teslim eder. Balâda zikrolunan beyanname 
mevrid gümrüğünden zahriye ve tasdik edilerek mahreç güm
rüğüne ibraz edildikte ihracat resmine mukabil alınan depozito 
iade kılınacaktır. 

Madde 4 5 — Barname ve tezkere ile bir gümrükten me
maliki ecnebiyeyi dolaşarak Osmanlı gümrüklerinden birine 
irsal kılınacak olan denkler hakkında esnayi rahda bir gûna 
muamele ifasına mahal kalmamak için bunların hududdan mü
rurunda Osmanlı gümrüğünden talik edilen kilitlerin sağlam 
olduğu hudud gümrüğünden şerh ve tasdik kılınmak lâzımgelir. 
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Dahili memlekette vukubulacak nakliyat beyamndadır 

Madde 46 — Rüsumat emaneti celilesi hudud gümrüğü
nün bulunduğu kaza ile dahili memalikte hukuku rüsumiyenîn 
muhafazası hususunda ittihaz etmiş olduğu tedabiri inzıbatiye-
nin şimendüfer nakliyatına dahi şümulü olacağı cihetle yedinde 
rüsumat emaneti celilesinden musaddak bir varakası bulunan 
gümrüğün ümera ve zabitanına demiryol idareleri naklettikleri 
eşyanın defatirini irae etmeğe mecburdurlar. 

Mücazat 

İşbu nizamnameye mugayir olarak vukua getirilen halat 
hakkında nizamatı umumiyei rüsumat ile sair kavanini cezaiye-
de daha ağır bir cezaya nakdî tertib edilmemiş olur ise altın 
sikke olarak . . . kuruşa kadar cezayi nakdî istihsal edilir. 

Gerek gümrük nizamatına ve gerek işbu nizamname ah
kâmına mugayir hareket eden her iki demiryol idarelerinin 
memurları hakkındı tertib edilecek cezayi nakdî ile bunlara 
aid olacak rüsum ve masarifi muhakemenin itasına müteselsilen 
kefil bulunacaklardır. 

/irade tarihi: 7 cemaziyelahir 1305 ve 7 şubat I303J 

Ne: 2 9 0 — Bcdelâlı askeriyenin sülüsü mertebesinde 
tezyidi ve mesakin vcruisiuin binde beşe ve 

temettüat verdisinin binde elliye iblâğı 
hakkında Meclisi Vükelâ mazbatası 

7 cemaziyelahir 1305, 7 şubat 1303 

Üçyüz üç senesi muvazenesine dair Bütçe Komisyonundan 
tanzim olunan mazbata üzerine meclisi acizanemizce cereyan 
eden müzakerat ve tetkikatı havi mazbatai maruzai ahirede 
muharrer olduğu üzere mileli gayrimüslimeden alınan bedelâtı 
askeriyenin Ahzı Asker Kanunu hükmünce tebaai müslimeye 
tahmil olunan mükellefiyetin sülüsü mertebesinde tezyidi ve 
kıymetleri yirmi bir kuruşa kadar olan emlâkin binde dört ver
gisinden üşür ile mükellef arazi müstesna olmak üzere yalnız 
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o kıymette bulunan bilûmum mesakine münhasıran binde beşe 
ve temettüat vergisinin yüzde bir zammile kezalik beşe iblâğı 
ve ağnam ve canavar resmine teklif olunan zam ile devairi 
belediye varidatı metrûkesinden yüz bin liranın Hazinei Devlete 
ircaı maddelerinin dahi neticei tahkikata taliki kararlaştırılmıştı. 
Bu kerre Maliye Nezaretinden varid olup meyanei acizanemizde 
mütalea olunan tezkerede senei atiye bütçesini tanzime memur 
olan komisyon üç yüz üç senesi bütçesinin tetkikatında tashih 
olunan esaslara göre bütçenin tanzimile meşgul olduğundan ve 
tezyidi varidata müteferri mevaddın herhalde mart ihtidasından 
mevkii icraya vaz'ı lâzimeden bulunduğundan bahisle icrayı 
icabı dermeyan olunup vakıa senei âtiye bütçesinin mart ihti
dasına kadar ikmali tetkikatı kabil olamıyacağı anlaşılmasına 
nazaran zamaimi mezkûrenin senei âtiyeden itibaren mevkii 
icraya vaz'ı lâzimeden olduğu gibi tebaai gayrı müslimeden 
alman bedelâtı askeriyenin nisbeti malûme dairesinde tezyidi ve 
kıymeti yirmi bin kuruşa kadar olan emlâk ile temettü vergi
sinin ol suretle zammı dahi kararı vaki icabından bulunmuş 
olup ağnam ve canavar resminin tezyidi bahsine gelince buna 
dair nezareti müşarileyhanın kıraat olunan diğer tezkeresi 
müeddasmdan müsteban olduğu üzere bu bapta sebkeden isti
lâma cevaben vilâyattan vukubulan iş'aratın bir kısmı zamaimi 
mutasavverenin imkânı icrasını ve diğer kısmı dahi ademi ta
hammül beyanile münasib olamıyacağını mutazammın olup vakıa 
ağnam resmi şimdiye kadar icra olunan zamaimden dolayı 
tezyide müsaid olmıyacak bir dereceye varmış ve bununla be
raber zamaimi mebhuseden husulü tahmin olunan yetmiş bin 
liranın maksadı tevazüne tamamile tesiri olamıyacağından hali 
sabıkında ipkası münasibi mütalea olduğu gibi bu halde zaten 
miktarı cüz'i olan canavar resminin dahi halile bırakılması 
lâzım gelmiş olduğundan zamaimi mebhusenin berveçhi maruz 
mart ihtidasından itibaren mevkii icray3 vaz'ı için nezareti 
müşarileyhaya mezuniyet itası ve tezkerei nezarette gösterildiği 
ve zaten dahi cümlei mukarrerattan bulunduğu üzere devairi b e 
lediyeden alınacak varidatın envai üzerine icrayı tetkikat ile hü
kümet idaresine nakli münasib görünecek olanların tefrkile beya
nı hususunun dahi Dahiliye Nezaretine havalesi müttehiden bit-
tezekkür tezkerei mezkûre leffen arz ve takdim kılındı isede 
katıbei ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

[İrade tarihi: 8 cemaziyelâhir 1305 ve 8 şubat 1303] 
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Xn 291 — Rumeli-hululü i İti yak iyesinin işlctilinciye-
değin emri muhafaza ve tamiratı miite-

madiyesinin icrasına dair 
mukavelenamedir. 

Madde 1 — Hututu iltisakiyenin işletilmesine baş lanmaya 
değin muvakkaten kabul olunan imalâtının her güna haşarat 
ihtimalinden vikayesi için Rumeli demiryolları hututu iltisakiyesi 
inşaat şirketi Üsküpten lyoranyaya kadar ve Belveden Vakarile 
kadar inşa eylediği hatları beklemek ve hüsnü halde muhafaza 
eylemek hususlarını deruhte etmeğe muvafakat eder. Bu taah
hüd muharebe ve ihtilâl ve harik ve müsellâhan tecavüzat ve 
ahvali saire gibi esbabı mübremeden bulunan halat müstesna 
olmak şartile mezkûr hatları hini ikmalinde bulundukları halde 
muhafaza etmekten ibarettir. 

Madde 2 — Şirket beher mahın on beşinde bu taahhüdünü 
feshedebilecek ve ancak Devlete bir mah evvelce ihbarı keyfi
yet edecektir. 

Madde 3 — Bekçilik masarifine mukabil Hükümeti seniye 
beşyüz frangı Üsküpten lyoranyaya olan hat için ve üç yüz 
frangı Belveden Vakarile kadar olan hat için olmak üzere yev
miye şirkete sekiz yüz frank tediye buyuracaktır. 

Madde 4 — Şirketin bundan dolayı matlûbu bulunacak 
mebaliğ beher ayın nihayetinden itibaren on gün zarfında tarafı 
hükümeti seniyeden nakden tediye olunacak ve bu tediyatta 
teahhür vukuunda tarafı hükümeti seniyeden şirkete senevî 
yüzde yedi hesabile faiz ita buyrulacaktır. 

Madde 5 — Şirket teahhür edecek tediyatın istifası zım
nında muktazi olan meblâğ ile balâda tayin olunan hesapla işliye-
cek faizi istihsal için mebaliği maktuai seneviyeye mukabil 
kendisine ita olunan havalâtın esmanı meyanında bulunan 
yüzde yirmi fazlasından bunları ahiz ve tevkif etmeğe hak ve 
salâhiyeti olacaktır. 

[irade tarihi: 12 cemaziyelâhir 1305 ve 13 şubat 1303/ 
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Nt 2 9 2 — L m ı m ı ı n a l s a n d ı k l a r m d a \ ı ı k ı ı h ı ı l a c a k 
ı n c r i f ı ı a t ı ı ı <j ı ınu ( j u ı ı u n c h a l l o l u n m a s ı n a 

d a i r l a l i ı n a l 

Hazmet Maliye ve devairi merkeziye veznelerinden vaku-
bulacak tediyat hakkında icra olunacak muamelât 

Madde 1 — Veznelerden vukubulacak tediyat senedatı 
resmıyesı üzerine usulü dairesinde tesviye ve gunu gününe 
masraf kaydolunur Gerek tavız suretıle ve gerek kayid hari
cinde alelhesap veçhile para verilmek katiyen ve külliyen 
memnudur 

Madde 2 — Hazinei Maliyece bir emri lâzımulınfaza mus-
tenıd ve devaıre aid olarak vukubulacak tedıyatı mubreme ve 
müstacele için ibraz olunacak senedatı muvakkate üzerine ita 
edilecek akçenin tediye olunduğu gun müteallik olduğu daire 
hesabına kaydolunmakla beraber tahsisattan tenzih icra olun
mak üzere tahsisat sergisinin hazineye irsali ve muamelâtı 
lazımeı kaydiyenin ifası zımnında paranın mıkdar ve kabızının 
ısım ve sıfatı memuriyeti ve malûm olduğu halde masrafın 
nevi bamüzekkereı matbua mutlaka o gun dairesine bildirilir 

Madde 3 — Maddei sabıkada beyan kılınan müzekkerenin 
dairesine vürudunda bilâ tereddüd kabulıle tenzil muamelesi 
icra olunmak üzere tahsisat sergisini derhal hazineye irsal ve 
müzekkerenin havı olduğu akçeyi hazmeden teslim olunacak 
senedatı muvakkateı mezkûre mucibince hemen masraf kayid 
ve imlâ ve aid ve muteferrı olduğu tertibattan mahsubu için 
muamelei lâzımesmı icra etmeğe o daire mecburdur 

Madde 4 — Bu suretle tahsisat sergisinden tenzil ve 
masraf kaydolunan paranın muamelei mahsubıyesının icrası 
için dairesince cereyan edecek tetkıkat esnasında diğer daireye 
taallûku taayyün eder ise müteallik olduğu daireye nakli ve 
kendi tahsisat sergisine ıadeı zammı zımnında bamüzekkere 
Hazinei Maliyeye müracaat olunur Hazinece dahi tashihi hesap 
kaidesine tevfikan muamelei kaydiye icra ve üçüncü maddede 
muharrer muamelâtın ifası için akçenin taallûku taayyün eden 
daireye muzekkereı matbua irsal olunmakla beraber evvelki 
dairenin tahsisat sergisine zam ve ilâve muamelesi badelıfa 
tashihi kayid için o daireye derhal malûmat verilir 
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Madde 5 — Dairece varidat) muhassasalarından vukubulan 
hasılatın mikdar ve keyfiyatını mübeyyin her ayın nihayet gü
nünde bir kıt 'a cetvel tanzim ve tahsisat sergisile beraber Ha
zineye irsal olunacak ve Hazinece dahi cetvelin muhtevi olduğu 
hasılatın yekûnu tahsisat sergisinden tenzil ve mensub olduğu 
daire hesabına muamelei mahsubiyesi icra olunarak günü gü
nüne sergi dairesine iade kılınacak ve dairesince de bilâ tehir 
muamelei kaydiye ifa kılınacaktır. 

Malsandıklarından devairi askeriye hesabına verilecek 
mebaliğ hakkında olunacak muamelât 

Madde 6 — Harbiye ve Bahriye ve Tophane daireleri mu-
hassasatına mahsuben hazinei maliyeden emvali vilâyat üzerine 
tertib olunan bilcümle havalâtın bedelâtı devairi mezkûreden 
her birinin senedatı mahsusa namile maruf ve matbu olan se
nedatı resmiye ile tesviye ve ifa olunacaktır. 

Maede 7 — Her senedi mahsus bir defada verilen meba-
liği havi olacak yani bir günde ne kadar akçe ita olunur ise 
ol miktar üzerine tanzim olunmak lâzım gelecektir. Devairi 
askeriyeden birinin namına olarak akçe kabzeden memur ve
receği senedi mahsusun zirini mühürledikten başka sıfat ve 
rütbesini ve hangi alay ve tabura mensub olduğunu imza ma
hallinde tasrih eylemek iktiza edecektir. 

Madde 8 — Devairi askeriye namına akça kabzeden me
murların nezdinde malsandıklarından bir günde verilebilecek 
mebaliğin miktarına tevafuk edecek senedatı mahsusa bulun
durulacak ve bu veçhile malsandıklarının mevcudu ve taham
mülü nisbetinde senedi mahsus verilememekle tediyatta vuku bu
lan teahhüratın mes'uliyeti münhasıran devairi askeriyeye aid 
tutulacaktır. 

Madde 9 — Maddei atiyede muharrer olan tediyatı müb-
reme müstesna olmak üzere hazineden yeniden havale veya 
bir emir almadıkça havalâtı mürettebe haricinde devairi askeriye 
hesabına akçe itası kaf iyen ve külliyen memnurdur ancak bir 
mahalde bulunan asakiri şahane muhassasatı havalelerinin tek
mili tekarrüb ettiği ve akçeye ihtiyaç görüneceği hissolunduğu 
halde vaktile maliye nezaretine bilmüracaa hangi tahsisata mah-
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şuben ne miktar akçe verilmesi emir ve iş 'ar olunur ise dör
düncü ve beşinci maddelerde gösterildiği veçhile basenedatı 
mahsusa ita olunacak ve işbu senedatı mahsusa dahi diğerleri 
misillû derhal yevmiyeye kayid ile cetvellerde hesabı mahsus
larına idhal ve keyfiyeti dahi izah olunacaktır. Devairi askeriye 
muhassasatına mahsuben taşralarda tediye olunacak mebaliğin 
havaleleri dahi sene iptidası hulul etmeden hazinece mahallerine 
yetiştirilecek ve bir mahalden havalenin tekmil olduğu bildiril
diği anda yeniden itası icabeden havale veya bir emri mahsus 
derhal ita ve irsal edilecektir. 

Madde 10 — Mevakii askeriyeden bir mahalde umuru 
mübreme ve müstaceleden ve meselâ firarı veyahut hasta nefe
rat şevki gibi bazı nagehzuhur hususattan dolayı havale-
siz akçe itasına lüzum göründükte vali veya mutasarrıf veya 
kaymakam tarafından tahriren verilecek emir üzerine senedi adi 
ahzile nihayet bin kuruşa kadar akçe tediyesi caiz olarak bu 
makule sarfiyatın günü gününe masraf kaydile beraber cet
vellerde tediyatı mübreme sırasına konulur ancak o halde 
tanzim olunacak sened evvelâ mahallî idare meclisinin tahtı 
tasdikında bulunmak saniyen zikroiunan emrin esbabı mucibe-
sini ve tarihini mutazammın olmak salisen akçeyi kabzeden 
memur tarafından temhir olunmakla beraber o memurun sıfat 
ve rütbesini ve hangi alay ve tabura mensub olduğunu sara
haten bildirmek şarttır ve bu suretle tanzim olunmuş olan 
tediyatı mübreme senedatı hazinei maliyeye vürud eyledikte 
derununda muharrer olan meblâğın derhal aid olduğu dairei aske
riye muhassasatından icrayı mahsubuna ibtidar olunur. 

Madde 11 — Her ayın hitamında ol ay zarfında merkezi 
vilâyatta ve mülhakatta devairi askeriye havalâtına mahsuben 
senedatı mahsusa ile ita kılman mebaliğin senedatı vilâyat 
merkezlerinde cemolunarak berveçhi müfredat kemiyetini ve 
tarih ve mahalli tediyesini ve akçeyi kabzeden memurun sıfat 
ve rütbesile mensub olduğu alay ve taburu ve dairei askeri
yeyi mübeyyin bir kıt 'a icmalin kemali sur'atle tanzımileol da
irenin merkezi vilâyatta bulunan tahsil memuruna ita olunup 
cümlesi için o memurdan bir kıta senedi mahsus alınacak ve 
usulü mevzuası veçhile cetvele idhalen hazineye gönderilecektir 
vesaye t ol vilâyat merkezinde ol dairenin tahsil memuru yoğise 
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tanzim olunacak mezkûr müfredat defteri zirine işbu izahat 
yazılarak ve senedatı rabtedilerek cetvellerle maan hazineye 
isal olunacaktır. Hazinece dahi senedatı mahsusai mezkûre 
alelusul tanzim olunan mahsub cetvellerile beraber bilâtehir 
aid olduğu devairi askeriyeye tesyir ve teslim edilecektir. 

Madde 12 — Devairi askeriyenin tahsil memuru berveçhi 
meşruh mübadele edilecek senedattan bazısını kabul eyleme-
diği halde diğerleri için bir sened alınarak ve ademi kabulün 
esbabı mucibesi şehriye cetvelinin mülâhazat hanesinde tasrih 
olunarak tahsil memurunun kabul etmediği işbu senedler dahi 
senedi mezkûr ile beraber hazinei celileye irsal kılınacaktır ve 
tahsil memurlarının bir ay zarfında verdikleri senedatı mah
susa ile muhassasatı askeriyeye mahsuben istifa olunan meba
liği mübeyyin kendi talimatları mucibince bittanzim mensub 
oldukları dairei askeriyeye göndermekte oldukları cetveller 
biri kemakân tahsil memuru ve diğeri mal memuru tarafından 
yapılmak üzere iki nüsha olarak tanzim ve müştereken tahtim 
ve tasdik olunarak bir kıt'a şehriye cetveline merbutan mal-
memuru tarafından hazinei celileye gönderileceği gibi bir kıt-
asıda tahsil memuru tarafından müteallik olduğu dairei askeri
yeye irsal olunacaktır. 

Ma/sandıklarından devairi mülkiye hesabına verilecek 
mebaliğ hakkında olunacak muamelât 

Madde 13 — Devairi mülkiye muhassasatı havalâtına mah
suben basenedi mahsus her gün ne mikdar akçe verilir ise 
günü gününe, dairden hesabına masraf kaydolunacak ve ay ni
hayetinde alelkaide yeksenede rabtedilecektir. Müstakrizat ha-
valâtile havalâtı müteferrika için ceste ceste verilecek mebaliğ 
dahi günü gününe masraf kaydolunacaktır gerek taviz ve gerek 
kayid haricinde alelhesap suretile para verilmek ve kablelvuku 
yevmiyelerede tahsilat kaydolunarak ve kazalara ve sancaklara 
havale ve kezalik kablelvuku yevmiyelere tediyat kaydile ashabı 
yedine sergi ve deyni sandık pusulası gibi varaka itası külliyen 
memnudur. 

Madde 14 — Masarifatı mahalliye için verilen havalât tekmil 
olduğu halde birinci maddede beyan olunan kaideye tatbikan 
ifayı muamele olunacaktır. 
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Madde 15 — Emanet aşar malından muayvenatı askeriye 
için ita olunacak zehairin masarifi nakliyesi U r nerede verilir 
ise verilsin ita olunduğu anda maliye tahsisatı hesabına 
masraf kaydolunacaktır. Fakat nakledilmiş olan zehair hangi 
mevkide idarei askeriyeye teslim olunur ise o mahallin rayici 
veçhile fiat mazbatası yapılarak ve derhal nakde tahvil oluna
rak baliğ olacağı miktar üzerine alınacak senedatı mahsusanın 
bilâ tehir irad ve masraf veçhile muamelei kaydiyesi icra edi
lecektir. 

Madde 16 — Ağnam resmi ve aşar ve sair her nevi hası
lattan emaneten idare olunanların cibayeti uğrunda vuku bula
cak kâffei masarifatın vukuu anda alelkaide masraf kaydı ve 
maliye havalesinden icrayı mahsubile yevmiye ve tediyat defter-
lerile cetvellerin mülâhazat hanelerinde izahatı lâzime ita olu
nacaktır. 

Madde 17 — Defaten verilemeyip ceste ceste tesviyesi 
lâzımgelen masarifat ve meselâ bir mahallin tamir ve inşası 
zımnında sarfı muktazayı iradei seniyeden olan elli bin 
kuruşa mahsuben tedricen verilecek akçe için alınacak senedle-
rin muamelei muktaziyesi bilicra derhal aid olduğu daire 
hesabına masraf kaydile dairesi namına tanzim olunacak cet
velin mülâhazat hanesinde meblağı mezburun aslı ve iradesi 
keyfiyeti irae olunacaktır. 

Madde 18 — Vilâyat umuru maliyesinin matmemurlarına 
tevdi ve ihalesi hakkında bairadei seniye mültehaz olan kararın 
icrasına dair olan talimatın dördüncü maddesinde tasrih olu
nan kuyud ve şerait tahtında olarak Nezaretin emir ve hava
lesi haricinde bazı ahvali fevkalâde üzerine vilâyetçe sarfına 
lüzum görünüpde istizana vakit olmıyan ve tehirinde mülken 
ve maslahaten mazarrat melhuz bulunan mebaliğin hini itasın
da müteallik olduğu daire hesabına masraf yazılacaktır. 

Hatime 
Devairi merkeziyede muhasebeci ve veznedar ve vilâyatta 

defterdar ve muhasebeci ve malmüdürü ve sandık emini her ne 
sebeb ve vesile ile olursa olsun hilafı tenbihat harekete tasad-
di eder ve vezne ve sandıklarda masraf kaydolunmamış sened 
bulundurur ise üç sene hizmeti maliyede kullanılmamak üzere 
azlolunacaktır. 

J/rade tarihi 13 cemaziyelâhir h05ve 13 şubat 1303) 
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N e : 2 9 3 — M e h a k i m i ş e r ' i y e v e n i z a m i y e n i n 
t e f r i k i v e z a i f i h a k k ı m l a i r a d e i s e n i y e 

Safer 1305, 7 teşrinevvel 1303 

Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Mazbatası 

Mehakimi şer'iye ve nizamiyenin tefriki vezaifine dair altı sene 
mukaddem mecelle cemiyetinden kaleme alınan mazbata muci
bince tayin ve tebyini vezaif meselesinin olzaman riyaseti celilei 
fetvapenahide inikad etmekte olan komisyona havale olunması-
hakkında verilen karar üzerine makamı müşariieyh ile cereyan 
eden muhabere cevabında hususu mezkûrun komisyonca hal 
vc tesviyesi maslahaten ve vazifelen münasib ve caiz olama
yacağı beyanile mecelle cemiyeti heyeti dahi hazır olduğu 
halde Şûrayı Devlette tedkiki madde olunması lüzumu gösterilmiş 
olduğundan icrayi icabına dair meclisi âlii vükelânın zabtı sureti 
evrakı miiteferria ile beraber Şûrayı Devlete ita kılınmakla 
Tanzimat Dairesinde ledelmütalea bir rey tarafından zikrolu
nan zabıt suretinde gösterildiği veçhile mecelle cemiyeti heyeti 
celb ve davet olunarak vezaifi mebhusu anhanın cemiyetin 
mazbatası mucibince tefrik ve tayinine iblidar olunması derme
yan edilmiş ise de mazbatai mezkûrede gösterildiği üzere 
mehakimi nizamiyede düsturülâmel olan mecellei ahkâmı adliye 
münderecatile gaib ve mefkud ve vakıf ve vasiyet ve miras 
misillû mecellede beyan kılınmıyan mesaili ş e f iyeye tevfikan 
rüyeti lâzım gelen ve kısas ve diyete dair olan daavinin kami
len mahakimi şer'iyeye havale olunarak nizam mahkemeleri 
vazaifinin Ticaret ve Ceza Kanunlarına tevfikan fasıl ve 
rüyet olunan davalar ile güzeşte ve zarar ve ziyan ve 
iltizamata ve icar akar nizamının mecellenin kitabülicaratı ah-
kâmile fesih olunmayan mevaddına taallûk eder davaların ni
yetine hasrı ile esas teşkilâtı adliyenin tağyiri icab edip halbuki 
mehakimi nizamiyenin teşkilâtı esasiyesi kavanini esasiye 
ahkâmına müstenid ve teşkilini mucib olan esbab dahi malûm 
olduğu gibi mehakimi mezkûrenin usulü muhakematma ve mu
amelâtı sairesine dair bir çok kavanin ve nizamat neşir ve 
ilân kılınmış ve onbeş yirmi senedenberi dava vekâleti misillû 
bir takım tesisatı adliye dahi takarrür etmiş olduğundan mu
essesatı mezkûrenin tağyiri maddesinin muktezayı hal ve za-
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mana nazaran caiz olup olamayacağının tayin ve takdiri heyeti 
aliyei devletçe bilinecek mevaddı mühimmeden olmakla evvel 
emirde esas mesele meclisi ölü vükelâce kararlaştırıldıktan 
sonra teferruatı Şûrayı Devlete havale buyrulur ise icabı mü
zakere olunacağının arz ve beyanı ekseriyetle tezekkür ve 
evrakı merkume takımile iade ve takdim kılındı olbabda 
emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

8 rebiüleuvel 1305 

Mehakimi şer'iye ve nizamiyenin tefriki vezaifine dair 
cereyan eden muhaberat ve müzakerat üzerine Şûrayı Devlet 
Tanzimat Dairesinden kaleme alınan ansafer 1305 tarihli maz
bata ile mehakimi şer'iye ve nizamiyeye aid daavinin sureti 
tayini hakkında sebkeden karar üzerine Adliye Nazın 
paşa tarafından tanzim olunan varaka tak'mile meyanei 
bendegânemizde kıraat olundu eğerçi mazbatai meb-
husede daavii mezkûrenin tefriki esası teşkilâtı adliyenin tağ
yirini icab edeceğinden bahsile bazı mütaleat dermeyan olun
muş isede mehakimi mezkûre vezaifinin tefrik olunmamasından 
mütehaddis müşkilât gittikçe tezayüd etmekte ve bazan sır f 
umuru şer'iyeye müteallik olan daavi için mehakimi nizamiye
den ve mehakimi nizamiyeye aid hususat hakkında dahi me
hakimi şer'iyeden ilâmlar verilerek bir takım yolsuzluklar zuhur 
eylemekte idugine ve işbu ahvalin ıslahı ise vezaifi mehakimin 
tefrik ve tayinine mütevakkıf bulunduğuna nazaran bu babda 
bir kararı kat'î ittihazı lâzımeden görülmüş olmasına mebni 
varakai mezkûrede muharrer olduğu veçhile seran fasıl ve hasmi 
icabeden daaviden talâk nikâh nafaka hıdane hürriyet rekabet 
kısas diyet erş gurre hükümeti adil kasame gaip mefkud vasiyet 
ve miras davalarının mehakimi şer'iyede ve ticaret ve ceza ve 
bilâ devir güzeşte ve nizamen lâzımgelen zarar ve ziyan ve 
iltizam bedelâtile konturato davalarının dahi mehakimi niza
miyede fasıl ve rüyeti ve bunlardan maadasının tarafeyn razı 
oldukları halde mahkemei şeriyede ve olmadıkları surette 
mahkemei nizamiyede rüyet ve fasledilmesi hususunun usul 
ittihazı inzimamı muvafakati meşihat ile müttehiden bittensib 
salifülbeyan mazbata ve varaka matviyen arz ve takdim 
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edilmiş isede katıbai ahvalde emrü ferman hazreti veliyülemir 
efendimizindir. 

Tezkerei maruza 
14 cemaziyelahir 1305, 14 şubat 1303 

Deyne mukabil emvali gayri menkulenin furuhtu hakkında 
olan nizamnameye tevfikan medyunların bilicareteyn uhdei tasar
ruflarında bulunan akaratı mevkutenin riza ve takrirlerine bakıl
maksızın icra memuru marifetile ahare ferağı icra olunmakta 
olup medyunlardan bazısı bu ferağın ademi sıhhatinden bahsile 
mefruğun bih olan akarın istirdadı hakkında istidaname itasile 
mahkemei teftişe havale olundukta meselei malûmesine tevfikan 
ferağı mezkûrun ademi sıhhatine hükmolunarak verilmiş olan 
ilâm mezkûr nizamnameye mugayir bulunduğu cihetle dairei adli
yece gayri kabili icra addedilerek bundan dolayı bir takım müş
külât tahaddüs etmekte olduğundan bahsile bu babda mahkemece 
ne veçhile muamele edilmek lâzım geleceğinin mecelle cemiye
tince tahtı karara aldırılmasına dair Evkafı hümayun müfettiş
liğinden ita edilen müzekkere üzerine bazı ifadeyi havi tarafı 
âlii fetvapenahiden meb'us tezkere meclisi mahsusu vükelâda 
ledelmütalea maalinden müsteban olduğu veçhile mecellenin 
bin sekiz yüz birinci maddesinde tasrih edildiği üzere filân 
hususa müteallik dava istima olunmıya diyu emri sultanî sadır 
olsa hâkim ol davayı istima ve hükmedemiyeceği cihetle bu 
hususta dahi mecelle cemiyetinin müzakeresine taallûk edebi
lecek cihet velayeti hakimin zaman ve mekân ile olduğu gibi 
havadisle dahi takyidi meselesinden ibaret olmak lâzım gelir 
ise de evamiri sultaniyeye nazaran o makule nizamî dava
ların rüyetine hükkâmı şer'in müvellâ olup olmadığı Babıalice-
tayin olunacak mevaddan idüği cemiyeti müzkûre ifadesile iş'ar 
olunmuş ve işbu maddenin halli ile tahaddüs eden şikâyat ve 
müşkülâtın ademi vukuu zımnında mehakimi seriye ve nizami
yenin rüyet edeceği mevaddın tefriki hakkındaki kararın mevkii 
icraya vaz'ı lâzımgeleceği tezekkür olunmuş ve karan mez
kûre dair Meclisi Mahsusu Vükelâdan tanzim olunan 8 rebiül
evvel 1305 tarihli mazbatanın sureti tezkerei mebhuse ile maan 
arz ve takdim kılınmış ise de olbabda her ne veçhile emrü 
fermanı hümayunu cenabı padişahî şerefsunuh ve sudur buyru-
lur ise mantuku münifi infaz edileceği beyanile tezkerei sena
veri terkim olundu efendim. 

T . 1 C. 5 F . 67 
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iradei seniyeyi mübelliğ hamiş 
Residei desti tazim olup melfuflarile manzuru âli buyrulan» 

işbu tezkerei samiyei sadaretpenahileri üzerine mucibince iradei 
seniyei hazreti padişahı şerefmüteallik buyrulmuş olmakla ol
babda emrüferman hazreti veliyülemrindir. 

[irade tarihi: 16 cemaziyelâhir 1505,16 şubat 1303] 

Ne: 2İM — d ü k k a n ı v e s a i r m e m u r i n i a d l i y e n i n 
u s u l ü i n t i h a l ) ve ( a y i n l e r i n e d a i r k a n u n 

9 cemaziyelâhir 1305, 9 şubat 1303 

Madde 1 — Rüesa ile Dersaadet mehakimi azası misillû ba 
iradei seniye nasb ve tayin olunan memurini adliye encümeni 
intihab tarafından ve taşra mehakimi azası ve mukavelât mu
harrirleri gibi Adliye Nezaretinden tayin kılınan memurini saire 
bidayet mahkemeleri rüesa ve azasından ve beş zattan mürek
keb olmak üzere müteşekkil diğer encümenden intihab olunur. 

Madde 2 — İntihab olunacak zatın derecei liyakati işbu 
kanun mucibince heyeti mümeyyize tarafından tayin ve evsaf 
ve şeraiti kanuniyeyi haiz olduğu sicil müdürü marifetile tahkik 
olunmadıkça intihab ve tayini caiz değildir. 

Madde 3 — Mehakim riyaset vc azalığına tayinde teşkilât 
kanununun kırk dördüncü ve kırk beşinci maddeleri mucibince 
silsile kaidesine riayetle evvelâ müstahdem olanlar saniyen 
mektebi hukuktan şahadetname ile çıkanlar salisen adliyece 
diğer memuriyetlerde bulunanlar tefrik ve intihab olunur. 

Madde 4 — Adliye memuriyetlerine tayin olunacaklar ile 
elyevm müstahdem bulunanlar sicilli ahval nizamnamesinde 
beyan olunduğu üzere musaddak bir tercümeihal varakasını ita 
ve mündericatını müshit evrakın aynını veyahut sureti musad-
dakalarını raptetmeğe mecburdur. 

Madde 5 — Tercümeihal varakası ita olunmadıkça gerek 
mazuiinden ve gerek müceddeden umuru adliyede istihdam 
olunmalarını istida edenlerden hiç kimsenin adliye memuriyet
lerine tayini caiz olmıyacağı gibi zaten memuriyette bulunupta 
işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren bir seneye kadar bilâ 
sebebi meşru tercümeihal varakasile evrakı müsbitesini vermi-
yenler bu müddet zarfında terakkiden mahrum edilecek ve 
müddeti muayyenenin hitamında azlolunacaklardır. 
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Madde 6 — Maz*ulinden hizmeti adliyeye girmek isteyen
lerden mesavii ahvali veyahut tebeyyün edecek iktidarsızlığı 
cihelile üç defa azledilmiyen ve suveri saire ile istihdamında 
manii nizamî olınıyanların evrakı ve sicil kaydi tetebbu ve 
tetkik veya sair suretle tahkik kılınması sicil müdüriyetine ve 
derecei liyakati tayin edilmek için icrayi imtihan dahi heyeti 
miim yyizeye havale olunur. Ancak evvelce imtihan edilmiş 
olan memurin terfii derece etmedikçe imtihanı icra kılınmış 
olan mertebe dahilinde bulunan memuriyetlere tayin olunmak 
için tekrar imtihan olunmıyacaktır. 

Madde 7 — Mukaddema imtihan edilmemiş olan memurini 
müstahdemeden devamı istihdamlarına kanunen mâni bir hali 
olınıyanların imtihanları terekkii memuriyet ettirileceği sırada 
icra olunacaktır. 

Madde 8 — imtihana memur olan heyeti mümeyyize üçü 
erkânı memurini hdiiyeden ve ikisi Mrktebi Hukukta fıkıh ve 
kavanin tedris eden muallimlerden olarak beş zattan ibaret 
olarak intihab ve tayin kılınacaktır işbu heyete içlerinden 
rütbe ve memuriyetçe kıdemlisi riyaset eder umuru tahririyesini 
ifa için Nezaretten bir kâtib tayin olunur. 

Madde 9 — Zikrolunan heyet imtihan vazifesini icra etmek 
üzere lâakal ayda bir defa riyaset eden zatın daveti üzerine mek
tebi mezkûrun bir mevkii mahsusunda içtima eder bu müddeti 
içtimai tahvil etmek heyetin rey ve tensibinine muhavveldir. 

Madde 10 — imtihan iki mertebede olarak icra edilir. B i r in 
cisi hakimiyet sıfatını haiz olmıyan ve ikincisi hâkimiyet sıfatı
nı haiz olan memurine mahsustur. 

Madde 11 — İmtihanı mesbuk ohnayıpta mertebei ulâde 
imtihan olunacaklardan mukavelât muharrirlerinin imtihanı ni
zamnamesinde münderiç olan surete tevfik olunacağı gibi mus-
tantikh rle muavinleri usulü muhakematı cezaiye ile ceza kanu
nundan ve icra memurları icra nizamnamesile mecelle ve usulü 
muhakematı hukukiye kanununun icraya müteallik olan ciha-
tından imtihan edilir ve kararname ve ihbar ve hacizname 
gibi umuru memuıelerine aid evrakı resmiye dahi tanzim etti
r i l i r ve işbu menmı laıdan âtide müddet ve şeraiti mezkûr olan 
Urakkii memuriyet istihkakını ihraz ile terfii hizmet istidasında 
bulunanlar mertebei saniye imtihanını vermeğe mecburdur. 
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Madde 12 — Mertebei saniyede olacak imtihan dahi me
celle ve mehakimde düsturülamel olan kavaninin her birinden 
lâakal dörder sual tertib olunup ikisi tahrirî ve ikisi şifahiye 
tahsis edilir. 

Madde 13 — Her iki mertebede icra olunacak imtihan için 
tertib olunan es'ile ayrı ayrı varakaya tahrir ile işbu evrakı 
sualiye kur'a usulü üzere çekilecek ve imtihana giren kendi
sine isabet eden her suale tahriren ve şifahen cevab verecektir. 

Madde 14 — Mektebi Hukuktan aliyülalâ ve alâ derece
sinde şehadetname almış olanlar ikinci ve karibi alâ derece
sinde şehadetname alanlar birinci mertebede muayyen olan 
memuriyetlere tayin olunacak ve mektebten neşet etmiyenlerin 
imtihanları bunlara kıyasen icra kılınacaktır. 

Madde 15 — Heyeti mümeyyize imtihan eyledikleri kim
selerin yedlerine ceza ve hukuk işlerinden hangisinde ve ne 
derece memuriyette istihdama kabiliyet ve ehliyeti olduğunu 
mübeyyin Adliye Nezaretinden mahsusan tabettirilmiş olan 
şehadetnameleri imlâ ve zirini heyetçe tahtim ederek ita ede
cek ve bu şehadetnamelerin numaralarile derecatını ve imtihan 
edilenlerin esamisini mübeyyin her ay bir kıta musaddak def
terini dahi nezarete ita eyliyecektir. Nezaret dahi malûmat ve 
kifayetleri bildirilenlerin tercümei hal varakasile evrakı müsbi-
tesini sicil müdüriyeti marifetile bittetkik evsafı matlûba ve 
şeraiti kanuniyeyi haiz idugi anlaşıldıktan sonra memuriyete 
intihab olunmak üzere evrakını encümene havale edecektir. 

Madde 16 — İntihab encümenlerinde heyeti mümeyyizeden 
gelen defterde esamisi muharrer olanların imtihanda ibraz 
ettikleri derecatı ehliyete ve ehliyette müsavat bulunduğu 
halde kıdeme göre intihab edilir. 

Madde 17 — Adliye Nezaretince intihab ve tayin olunan 
ve merakizi vilâyatta icrayi imtihanları lâzım gelen taşra me
murini adliyesinin imtihanı işbu kanunda münderiç usule tev
fikan bulundukları vilâyet merkezlerinde içtima eden adliye 
encümenlerinde biliera imtihan evrakı ile tercümei hal varakası 
Adliye Nezaretine gönderilecektir. Nezare'çe imtihan evrakı 
Mektebi Hukukta içtima edecek heyeti mümeyyizeye ve tercü
mei hal varakası sicil müdüriyetine havale olunarak mündere-
catının matlûba kâfi olup olmadığı tetkik ettirilir. 
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Madde 18 — Encümenlerden intihab olunan memurların 
tercümei hal evrakile merbutatı resmen memuriyetleri icra 
olunduğu anda sicili mahsusuna kaydolunur. 

Madde 19 — Taşra bidayet ceza mehakimine tayini lazım
gelen müstantikliğe mektebi hukuktan neşet edenlerden rağbet 
eden olmadığı halde buraca veyahut mahallerince münasibleri 
işbu kanuna tevfikan bilimtihan intihab olunarak Adliye neza
retinden tayin kılınır. 

Madde 20 — İcra memurları ve mukavelât muharrirleri ve 
mahkeme kâtibleri gibi taşraca intihab olunan sair memurların 
musaddak tercümeihal varakası ve imtihan evrakı encümende 
bittetkik muvafıkı usul olduğu halde memuriyetleri Adliye 
Nezareti tarafından tasdik olunur. 

Madde 21 — Gerek Dersaadet ve gerek taşaraca imtihana 
giripte isbatı ehliyet edemiyenlerden tekrar imtihan talebinde 
bulunanlar evvelki imtihanından itibaren altı ay mürur etme
dikçe imtihana kabul olunmaz. 

Madde 22 — Üç defa muhakeme altına alınmış olan bir 
hâkim veya memur indelmuhakeme tebriyei zimmet etmiş olsa 
dahi mahkemei temyiz başmüddeiumumisinin talebi üzerine 
evrakı dava mahkemei temyizde tetkik olunup bu babta bir 
karar sadır olmadıkça tekrar istihdamı caiz değildir. 

Madde 23 — B i r memurun hakkında şikâyatı mütevaliye 
vukubulupta nezaretin tensib edeceği surette mahallinden is 
tilâm ile veya müfettiş tayinile şikâyatı vakıanın esaslı olduğu 
anlaşılırsa encümeni intihabın kararile memuriyetinden azledilip 
bir mahkeme huzurunda tebriyei zimmet etmedikçe ol memur 
iadei memuriyet iddiasında bulunamaz. 

Madde 24 — Sui harekete mebni olmayıpta mücerred 
memuriyeti haliyesini ifaya ademi iktidarı cihetile infisal eden
lerin bilimtihan istihdama kifayetleri anlaşılsa bile memuriyeti 
sabıkaları madununda bir işe tayin olunabilirler. 

Madde 25 — Hükkâm vesair memurini adliyeden azli 
lâzım gelenlerin infisaline karar vermek hususu Nezarete veya 
encümeni intihaba aiddir. 

Madde 26 — Teşkilâtı mehakim kanununun usulü intihab ve 
tayini memurin hakkında olan mevaddı ahkâmından işbu kanu
na muhalif olanlar mefsuhtur. 
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Maddj 27 — İşbu kanunun neşrinden itibaren usulü terak
kisi teşkilâtı mehakim kanununda tayin kılırmamış olan memu
rinden dört sene hüsnü ifayı vazife etmiş ve hakkında mucibi 
ittiham bir gûna şikayet vukubulmamış olan sulh memurları 
bidayet mahkemesi riyaset veya azalığına ve mustantikler bi
dayet ceza mahkemesi baş kitabetine ve icra memurları mah
keme baş kitabeti veya müddeiumumi muavinliği memuriyetle
rine usulü üzere intihab ve tayin ile terakki ettirilir. 

Madde 28 — Mahkemei temyiz baş müddeiumumi muavin
leri istinaf müddeiumumileri derecesinde memuriyet talebinde 
bulunacakları gibi Dersaadet istinaf müddeiumumi muavinleri 
dahi bidayet mahkemesi müddeiumumiliğine terakki ettirilir. 

Madde 29 — İşbu kanunun ahkâmı mündericesine muhalif 
olarak intihab vukubulduğu halde müntehibler mes'ul tutulur. 

Madde 30 — Adliye Nezareti işbu kanunun icrasına me
murdur. 

[İrade, tarihi: 22 cemaziyelâhir 1305, 22 şubat 1303] 

N<r: 2 9 5 — l l ü U U â ı n v e s a i r b i l e n i n l e m e m u r i n i 
a d l i y e n i n s i c i l l i a h v a l i n e d a i r n i z a m n a m e 

9 cemaziyelâhir 1305, 9 şubat 1:03 

Madde 1 — Bilcümle mehakim rüesa ve azasile müddei
umumi ve muavinlerinin ve mustantikler ile muavinlerinin ve 
mehakimin heyeti tahririyesile mukavelât muharrirleri ve sulh 
ve icra memurlarının zabtı ahval ve evsafı sicil müdüriyetine 
aiddir. 

Madde 2 — Sicil müdüriyetinde sicilli ahvale mahsus olmak 
üzere lüzumu kadar mücelled defter bulundurulacak ve defter
lerin sahife başları Adliye nezareti müsteşarlığına mahsus mü
hür ile tahtim ve her sahifesine sıra numarası terkim edildikten 
ve evvel ve âhırına kaç sahifeden ibaret iduği tahrir ve müs
teşarlık canibinden tasdik olunduktan sonra istimal olunacaktır. 
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Madde 3 — Sicil defterlerine her memurun evaili huruf 
itibarile isim ve şöhreti ve hizasında menşei ve mahalli tahsili 
ve memuriyete keyfiyet ve tarihi duhulü ve sinni ve mahalli 
velâdeti ve mikdarı maaşı sırasile kayid ve tahrir olunacak ve 
azil veya âhar bir memuriyete nasb ve nakil olundukta ve mü
kâfat ve mücazat gördükte esbabı mucibesile tarihleri zabıt ve 
tescil kılınacaktır. 

Madde 4 — Her memura mahsus olmak üzere bir dosya 
olup itasına mecbur olduğu musaddak tercümeihâl varakasile 
evrakı merbutası anda hıfzolunacağı gibi şükür ve şikâyete dair 
bir sene zarfında hernegûna evrakı resmiye gelirse münde-
recat ve muamelâtı hulasaten sicil defterine dercedildikten sonra 
numara sırasile dosyasına zam ve ilâve olunarak hıfzedilecek 
ve bu siyak üzere memurin hakkında beher sene vukuatı tes
elliye yürütülecektir sicil defterleri şüphei tezvir ve tasniden 
salim bir surette tutulacak ve asla hâk ve silinti olmıyacaktır. 
Şayed esnayi tahrirde bir güna sehiv ve hata vuku bulur ise 
sehvi mutazammın olan kelime ve ibare okunacak surette 
bilibtal balâsına yazılacak ve ziri ser mukayyidile sicil müdürü 
taraflarından temhir veya imza edilecektir. 

Madde 5 — İntihabı memurini Adliye kanununun beşinci 
maddesinde muayyen müddet zarfında tercümeihâl varakasını 
ita etmemiş olan memurin haklarında maddei mezkûrenin fıkrai 
ahiresi mucibince muamele olunmak üzere sicil müdüriyetinden 
ba müzekkere Adliye nezaretine beyanıhal edilecektir. 

Madde 6 — Memurini adliyenin tercümeihâl evrakı aslen 
mevcud ve mahfuz olacağından sicilli memurin komisyonuna 
dahi tercümeihâl varakası ita edecek olan memurinden iki nüs
ha olarak ahzolunup biri komisyonu mezkûre gönderilecek 
ve diğeri sicil müdüriyetinde kalacaktır. 

Madde 7 — Usulüne muvafık surette tanzim edilmemiş 
olan tercümeihâl varakası noksanı ikmal edilmek için sahibine 
ita olunacağı gibi münderecatı hakında evrakı merbutasının 
delâletine hasrı itibar edilmeyip hidematı sabıkadan infısalinin 
esbabı devairi aidesinden istiknah edilmek gibi tahkikat V Î ta
harriyat! muktaziye dahi icra kılınacaktır. 

Madde 8 — Hükkâm ve sair memurini Adliye haklarında 
nezarete vürud edecek evrakı iştikâiye üzerine cereyan ede
cek muamele Adliye nezareti canibinden sicil müdüriyetine 
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ihbar ve evrakı mezkûrenin suret veya asılları tebliğ olunacak 
ve iştikâi anilhükkâm davasından maada nezaretin emrile tahtı 
muhakemeye alınan hâkim veya bir memurun ne sebeble mu
hakeme tahtına alındığı ve neticesi ne olduğu yani mahkûmi
yet ve husulü beraet keyfiyatı dahi canibi nezaretten tahriren 
sicil müdüriyetine bildirilecek ve ana göre vukuat hanesine 
kayid ve işaret edilecektir. 

Madde 9 — Azi l ve nasb ve nakil ve terakkii memuriyet 
gibi muamelâtın icabatını tayin etmek üzere memurinin siyer 
ve ahvali mukayyedesine dair canibi nezaretten taleb olunacak 
malûmatı sicil müdürü mes'uliyeti tahtında olarak sureti raev-
sukada beyan etmeğe ve kezalik zabtı vukuat sırasmca bir 
memurun sui hareketi anlaşıldığı takdirde dahi derhal nezarete 
bildirmeğe mecburdur. 

Madde 10 — Sui harekâtı tahakkuk eyliyen hükkâm ve 
memurini adliye haklarında icra olunagelen mucazat esbabı mu-
cibesile beraber ceridei mehakimde neşir ve ilân olunacağından 
bu babda sicil müdüriyetinden bamüzekkere ceride idaresine 
beyanıhal olunacaktır. 

Madde 11 — Sicil muamelâtının yolunda ve kuyud ve de-
fatirin sureti matlûbe ve muntazamada cereyan edip etmediğine 
kesbi ittıla olunmak için her üç ayda bir kere encümeni inti
hab heyetinden iki zat canibi nezaretten teftiş ve muayenei 
kuyuda memur edilip anlar dahi netayici tedkikatı tahriren ve 
müştereken nezarete beyan edecek ve bir gûna noksan mua
meleye vâkıf olurlar ise ıslah ve ikmali için beyanı mütalea 
eyliyeceklerdir. 

Madde 12 — On birinci madde mucibince icra kılınacak 
teftiş esnasında işbu talimat ahkâmına tamamile tevfikı mua
melât edilmemiş veya bazı tahrifat vuku bulmuş olduğu tahak
kuk ederse memuru mes'ulü veya muavinleri hizmetten çıkarı
lacak ve bu babta sicil müdürü dahi mes'ul olacaktır. 

Madde 13 — Sicil muamelâtının sureti muntazamada icra
sına kâfi mukayyid ve ketebe istihdam olunacaktır. 

Madde 14 — Adliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

/İrade tarihi: 22 cemaziyelâhir 1305, 22 şubat 1303] 
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N°: 2 9 6 — Mukavelât muharrirlerinin sureti 
intihab ve tayini hakkımla 

nizamname 

Madde 1 — Mukavelât muharrirliğine tayin olunacak kim
senin evvelâ yirmi beş yaşını ikmal etmiş olması saniyen cina
yet ve cünha ile mahkûm ve sıfatı memuriyetine mugayir 
ahvalden dolayı munfasıl olmamış ve ticaret silkinde bulunupta 
izharı iflâs eylediği halde iadei itibar etmiş bulunması salisen 
hüsnü ahlâk ile mevsuf ve istikamet ve emniyetle maruf olması 
rabian gerek mecellei ahkâmı adliye de ve gerek ticaret kanu-
nile sair kavanini hukukiyede münderiç olan ukud ve ahkâma 
muvafık surette her türlü mukavelename kaleme almak ikti
darını haiz ve o nisbette ilmi hukuka vâkıf olduğunun bilim-
tihan tebeyyün etmesi şarttır. 

Madde 2 — Mukavelât muharrirliğine talib olan kimesne 
tercümeihal varakasile kendisinin birinci maddede tadad olunan 
evsafı cami olduğuna dair sakin olduğu beldenin muteberanın-
dan lâakal beş kişi tarafından verilmiş bir kıt'a şehadetnameyi 
istidanamesine rabtederek mahallî idare meclisine ita edecek ve 
idare meclisi nihayet on beş gün zarfında gerek istidaya merbut 
evraktan ve gerek ledelicab hariçten edeceği tetkikat ve tah
kikattan müstediyi maddei mezkûrenin birinci ve ikinci ve üçüncü 
fıkralarında muharrer şeraiti haiz gördüğü halde bir kıt'a maz
bata tanzim ederek müstediye ita ve haiz görmediği takdirde 
istidanameyi red edecektir. 

Madde 3 — Müstedinin meclisi idareden alacağı mazba
tayı istidaname ve merbutatile beraber merkezi vilâyette ist i 
naf mahkemesi reisi evveline ve livada ise bidayet mahkemesi 
reisi evveline ita ile birinci maddenin dördüncü fıkrası muci
bince icrayı imtihanını taleb eyliyecek ve reis dahi nihayet üç 
gün zarfında bidayet ve ticaret mahkemeleri rüesasile memurini 
mahalliyeden olmıyan ve malûmatı fıkhiye ve kanuniye erba
bından bulunan üç kişiden mürekkeb bir heyet teşkil ederek 
huzurunda müstedinin bervechi ati imtihanını icra eyliyecektir 
şöyleki mecellei ahkâmı adliye ile hukuk ve ticaret kanunla
rında muharrer olan ukud ve muamelâttan heyetin tensib 
edeceği beş madde üzerine birer mukavelename müsveddeleri 
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kaleme aldırılacak ve ondan maada diğer beş madde üzerine 
sualler tertib olunarak cevabları yazdınlacaktır bu imtihanın 
hitamında ve ol mecliste imtihan varakaları müstediye imza 
ettirildikten ve tebeyyün edecek hale göre müstedinin iklidar 
ve malûmatı kâfi görülüp görülmediğine dair bir kıta mazbata 
tanzim olunarak heyet tarafından temhir olunduktan sonra 
icra kılınmış olan imtihan şayanı kabul o'duğu halde zikrolu
nan imtihan varakaları ile mazbata ve evrakı saire bir zarf 
derununa vazolunup zarfın üzeri badettemhir ilk posta ile 
Adliye Nezaretine irsal olunmak için mahallî müddeiumumisine 
teslim kılınacaktır. İmtihan mazbatası ekseriyeti âra ile tanzim 
olunduğu halde muhalif reyde bulunanlar mütaleasını imza 
zirinde beyan edeceği gibi meclisi idare mazbatası mündere-
catı muhalifi malûmat ve mülâhazat olduğu takdirde dahi 
zikrolunan mazbataya ilâve olunacaktır. 

Madde 4 — Kaza bidayet mahkemesi mukavelât muhar
rirliğine talib ulan kimesne şehadetnamesinı o kazanın mute-
beranından ve mazbatasını kaza idare meclisinden istihsal 
ederek andan sonra merkezi livaya gidip imtihanını icra 
ettirecektir. 

Madde 5 — B i r kaza veya liva bidayet mahkemesi mu
kavelât muharrirliğine mahallince münasibi bulunamadığı halde 
şeraiti muharrere veçhile Adliye Nezaretinden intihab ve tayin 
olunacaktır. 

Madde 6 — Bi r mukavelât muharrirliğine müteaddid talib 
zuhur ettiği takdirde mahallince bilimtihan en muktediri intihab 
olunacaktır. 

Madde 7 — Müddeiumumiler tarafından nezarete gönderi
lecek nıezabit ile melfufatı memurini adliyenin usulü intihabına 
dair olan kanunun birinci maddesinde sureti teşkili muharrer 
encümende bittedkik müstedinin ehliyet ve iktidarı matlûbe 
muvafık görüldüğü surette tanzim olunacak mazbata üzerine 
canibi nezaretten memuriyeti bilicra mahalline bildirilecektir. 

Madde 8 — Dersaadet ve mülhakatında bulunan mehakimi 
nizamiye mukavelât muharrirliğine tayin olunacak olanlar birinci 
maddede tadad olunan evsafı haiz olduklarına dair muteber 
beş zat tarafından memhur bir kıt'a şehadetname ibraz etmek 
ve intihabı Memurin Kanunu mucibince imtihanı icra edilmek 
şartile encümmi intihabca intihab olunacaklardır. 
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Madde 9 — Mırkavelât muharrirliğine tayin olunacak kimse 
eyyamı tatiliyeden maada beher gün sabahdan akşama kadar 
memuriyet mahalinde bulunarak mukavelename tanzimi ve sair 
muamele ifası için müracaat edenlerin derhal işini görmeğe ve 
vezaifi memuriyetini nizamatı mahsusasında muharrer usule ve 
kuyud ve sicillâtı ve hasılat defterini mamulünbih vesaiki seriye 
hakkındaki talimatı mahsusa ahkâmına tevfikan şüphei tezvir 
ve tasniden salim bir surette tutmağa mecburdur ahkâmı mez-
kûreye mugayir harekâtta bulunan mukavelât muharrirlerinden 
bir gûna itiraz dermeyan etmeğe hakkı olmamak üzere elli l i
raya kadar cezayi nakdî alınacak ve mugayiri nizam hareke
tinden dolayı mutazarrır olan kimesnenin zarar ve ziyanını dahi 
başkaca tazmin ve ifa edecektir. 

Madde 10 — Mukavelât muharrirleri maddei sabıkada 
münderiç cezayi nakdî ile tazminatı ifa edeceğini mübeyyin 
bir kıt'a taahhüdname tanzim edecek ve bu babta bir de mu
teber kefaletname alınacaktır ve işbu taahhüd ve kefaletname
leri memur oldukları mahallin malkalemlerine verip makbuzu
nu havi bir kıt'a ilmühaber ahzederek mahkemeye tevdi etme
dikçe ifayı vazifeye mübaşeret edemiyecektir. 

Madde 11 — Bidayet mahkemeleri müddeiumumi muavin
leri memur oldukları mahkemenin mukavelât muharriri mua
melâtını üç ayda ve ana merbut kazalar mukavelât muharrirleri 
muamelâtını altı ayda bir kere mahkemenin heyeti hazır olduğu 
halde muayene ve teftiş ederek meşhud olan ahval hakkında 
ikişer nüsha olarak zabıt varakası tanzim ve heyeti mevcudeye 
temhir ettirerek bir nüshasını doğrudan doğruya Adliye Ne
zaretine ve diğer nüshasını mensub oldukhrı istinaf müddei
umumiliğine irsal edecek ve işbu vazifeyi ifa etmiyen müddei
umumi muavinlerinden birinci defada maaşının nısfı ve ikinci
sinde tamamı cezayı nakdî olarak ahiz ve üçüncü defasında 
azledilecektir. İstinaf müddeiumumisine gönderilen zabıl vara
kalarının icabı derhal icra ve nezarete inha olunacaktır. 

Madde 12 — İşbu nizamnamenin neşrinden evvel tayin 
kılınmış olan mukavelât muharrirleri dahi üçüncü madde mu
cibince mahallerinde imtihan olunacak ve ehliyet ve iktidarları 
olmadığı tebeyyün ederse azil ve tebdil edilecek ve fakat ev
velce bilimtihan memur olan mukavelât muharrirleri tekrar im
tihan edilmiyecektir. 
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Madde 13 — işbu nizamnamenin tarihi neşrinden itibaren 
üç sene ifayı hüsnü hizmet edipte hakkında şikâyet olunmıyan 
mukavelât muharrirleri terakkilerini talebe kesbi istihkak etmiş 
olacaklardır. 

Madde 14 — Adliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına 
memurdur. 

[İrade tarihi: 22 cemaziyelâhir 1301, 22 şubat 1303] 

Ks: 297 — Rüsumat kanlarcılarilc mıılıafnza kayık
çılarının icrayi tekaüdlerine dair olan 

talimata zeyil 
22 cemaziyelâhir 1305, 23 şubat 1303 

Madde 1 — Rüsumat kantarcılarile muhafaza kayıkçıları 
misillû hükmü talimata riayet olunmak şartile mezkûr kantarcı 
ve kayıkçılara mahsus tekaüd sandığından rüsumat odacıları 
ile eramil ve eytamının dahi hakkı istifadeleri olacaktır.^ 

Madde 2 — Rüsumat Emaneti tekaüd sandığına verilip 
sandığın lâğvinden dolayı yalnız odacılar tarafından istirdad 
olunan yüzde ikiler ile talimatı mezkûrenin tarihi neşrinden 
işbu zeylin mevkii icraya vaz'ına kadar güzeran eden müddet 
zarfında kantarcı ve kayıkçıların verdikleri yüzde beşlere mu
adil odacılarının dahi aidat vermeleri için işbu zeylin mevkii 
icraya vaz'mdan itibaren icab edecek müddet zarfında odacılar 
maaşlarından yüzde on tevkif edilecektir. 

Madde 3 — Odacıların mezkûr sandıktan istifadeleri san
dığa aidat itasına başladıkları tarihten itibaren altı ay 
müruruna mütevakkıftır. Bu müddetin mürurundan mukaddem 
vefat eden odacıların ailesine maaş tahsis olunmayıp velilerinin 
sandığa vermiş oldukları meblâğ ailesine iade kılınacaktır. 
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Ns: 2 8 8 — H i z n ı e t k â r a ı ı k e t h ü d a s ı n ı n v e z a i f i n c v c 
ı n ü t c f c r r i a t ı ı ı a d a i r t a l i m a t 

17 zilhicce 1301, 25 eylül 1300 

Madde 1 — Kadimen bir esnafa merbut olmıyarak Dersa
adet ve bilâdı selâsede bulunan hizmetkârların esnafı saire 
misillû kayid ve tahrirlerile yedlerine tezkere itası ve muame
lâtı vakıalarının sureti mazbutada cereyanı için ba iradei seniye 
bir kethüdalık tesis olunmuştur. 

Fakat hizmetkâr tedariki için kethüdalığa müracaat mec
burî olmadığından kethüdalık tarafından ana göre hareket olu
nacaktır. 

Madde 2 — Hizmetkârlar kethüdası bilûmum esnaf kethü
dalarının haiz oldukları hukuk ve salâhiyet dairesinde ve işbu 
talimat mucibince hareket etmek vazifesile mükelleftir. 

Madde 3 — Hizmetkârlar için derecatı muhtelifede şehrema-
netinden tabolunan tezkereler usulü veçhile ahiz ve teslim edi
lip kethüda vekili veyahut kol tahsildarları marifetile icab 
edenlere tevzi ettirilecektir. 

İşbu tezkereler için alınacak harcın mikdarı hizmetkârların 
almakta oldukları aylık ve senelik nisbetinde olarak dört sınıf 
itibarile senevî on ve yirmi ve kırk ve altmış kuruştur birer 
defalık olmak üzere beheri yetmiş beş para kiymetli birerde 
cüzdan verilir. 

Madde 4 — Hizmetkârların defteri mahsusuna kaydile 
kefalete rabtolunduğuna dair kethüda tarafından beher tezkere 
için verilecek ilmühaberlerden kethüdaya aid olmak üzere rayiç 
akçe olarak beşer kuruş alınıp bundan başka kaydiye namı ve
ya namı âharle bir şey taleb edilmiyecektir. 

Madde 5 — Kethüda muamelâtı vakıanın teshil ve tesrii 
için vekil ve lüzumu kadar kol tahsildarı intihab ve istihdamı
na mezun olup fakat bunların sıfat ve sureti hareketlerince 
hükümeti seniye ve devairi belediye nezdinde esnafı sairenin 
bu makule müstahdeminden hiç bir farkları yoktur esnafı 
saireye kıyasen hizmetkâran efradı canibinden ekseriyetle inti
hab olunacak iki İslâm ve bir Ermeni ile bir Rumki ceman dört 
azadan mürekkeb bir lonca teşkil edilecektir. Lonca heyetinin 
dahi diğer esnaf lonca heyetlerinden muamelâtça ve sairece 
bir gûna istisnaatı olamaz. 
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Madde 6 — Kethüdanın istihdam edeceği \e ve tahsildar
ların sureti intihab ve tayinlerinde ve bilicab tebdillerinde şeh-
remanetince usulüne tevfikan muamele olunacak ve bunlar için 
kethüdanın tahtı tasdikinde bulunmak ve kâffei mes'uliyeti ken
disine aid olmak üzere icab eden mühürler emaneti müşariley-
ha muhasebesinden hak ettirilerek ita edilecektir. 

Madde 7 — Kethüda vekilinin işbu talimat ahkâmına tevfikı 
hareketle beraber Hükümeti seniyenin ve devairi belediyenin 
evamir ve tenbihatına ve âdeti beldeye muvafık olmıyan kâf
fei muamelât ve teşebbüsata kıyam etmiyeceğine dair kavi ve 
muteber kefil irae etmedikçe istihdamı caiz olamaz. 

Madde 8 — İnas hizmetçilerinden hizmetkâran kethüdası ve
kiline müracaat edip kaydolunmak isteyenleri dahi yazmağa ve 
kefalete rabteylemeğe ve inas hizmetçi bulmak için müracaat 
edenlere usulü dairesinde irae etmeğe kethüda vekili ile lonca
nın salâhiyeti olabilecek isede bu suret birinci maddede zükûr 
hizmetkâran için beyan olunduğu veçhile gerek inas hizmetçiler 
ve gerek inas hizmetçi istiyenler hakkında ihtiyarî olup mecburî 
değildir ve hizmetkâran kethüdası vekilinin ve lonca ve tah
sildarlarının konak ve hanelerde ve şurada burada bulunan 
inas hizmetçileri yazmağa teşebbüs eylemesi kafiyen memnudur. 

Madde 9 — Kethüda veyahut vekilinin bedelâtını peşin 
olarak ita ile lieclittevzi alacağı tezkerelerin sureti tevziine ve 
keyfiyatı sairesine iktiza eden defterleri ve hesabatı saireyi 
Şehremaneti muhasebesine ibraz ve ita eylemesi mecburidir ve 
kayid ve tahrir olunacak hizmetkâranın umum c^dveiini nüfus 
idarei umumiyesine ita edeceği gibi vukuatını dahi oraya 
bildirecektir. 

Madde 10 — Kethüda vekili ve kol tahsildarları hizmet
kârlara matbu tezkereleri ita etmedikçe adi pusulalarla bedelini 
alamıyacak yani bir hizmetkârdan sanatına göre alacağı tezke
re harcı mukabilinde derhal matbu tezken sini ita etmeğe mec
bur olacaktır. 

Madde 11 — İşbu talimatın mevaddı umumiyt-sinden ket
hüda ve vezaifi mahsusalarmdan kethüda vekili ve kol tahsildar
ları başka başka mes'uldürler. 

Iİrade, tarihi: 28 cemaziyelâhir 1305, 27 şubat 1303] 
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Ns: 2 î t i ) — \ i J .M> i i t d c \ a i r i a d l i y e s i h a s ı l a t ı n d a n 
n e z a r e t v e z n e s i n e o ö m l e r i l c c e k K ı s ı m i l e İm 

h a l ı d a l e r t i b o l u n a n r e d v c l h r i n s u r e l i 
l a n / i m v e i r s a l i n e d a i r l a ü m a l 

Madde 1 — Liva ve kaza merkezlerinde bulunan mukave
lât muharrirleri hasılatı umumiyesi ile bidayet mahkemelerinde 
alınan birer mecidî tescili vekâlet ve ticaret mahkemelerinde 
kezalik birer mecidî tescili vekâlet ile sarf olunan ihzar tezaki-
rinin tebliğ- harcı ve mahkemei temyiz ceza dairesine aid olup 
mahallerince tahsil ve istifa olunan kaydiye ve ilâm ve saire 
haçları her ayın nihayetinde ne miktara baliğ olur ise bu defa 
gönderilen numuneye tevfikan mukavelât muharrirlikleri tara
fından tanzim olunacak cedvele idhal olunarak bu cedvel mu
harrirlerin aidat makbuz senedi ve o mah zarfında üç yüz ku
ruştan yukarı aidattan ifraz olunacak yüzde otuz beş masraf 
karşılığından ne mikdar sarfiyat vuku bulursa anın müfredat 
defteri ve bidayet mahkemesile ticaret mahkemesinden tevdi 
olunacak hasılatın enva ve mikdarını mübeyyin mahkeme baş-
kâtibleri tarafından itası lâzımgelen ziri musaddak pusula ile 
beraber ertesi ayın nihayet üçüncü günü lieclittetkik nezdinde 
bulunduğu bidayet mahkemesi riyasetine tı vdi olunacaktır. 

Madde 2 — Riyasete tevdi olunan cedvelin nihayet yirmi 
dört saat zarfında tetkikatı icra ve itmam ile zir i tasdik olun
duktan ve egerçi mezkûr defterin münderecatı hakkında reisin 
bir gûna mütaleası varsa imza mahalline tafsilen ve muvazzahan 
beyan ile temhir eyledikten sonra ertesi günü merbut olduğu 
livanın müddeiumumi muavinine vasıl olmak üzere yola çıka
rılmak için mukavelât muharirliğine iade olunacak ve muntazam 
posta ve sürücü olmıyan mahallerde hükümeti mahalliyenin 
livaya olan irsalât ve muharreratı ne vasıta ile gönderiliyor ise 
maamelfufat işbu cedvel ve hasılat dahi o vasıta ile irsal 
olunacaktır. 

Madde 3 — Vilâyat istinaf mahkemelerind : istifa olunan 
birer mecidî tescili vekâlet ile mahkemei temyize aid kaydiyeler 
ve ilâm harçlarında tahsil olunanlar dahi balâsı müfredatlı ve 
ziri musaddak pusulasile beraber kezalik müddeiumumi muavi
nine teslim olunacaktır. 

TBMM KÜTÜPHANESİ



1072 

Madde 4 — Muharrirlere kararname dairesinde terkolunan 
aidat hasılatı nakdiyeye münhasır olup birer mecidî tescili 
vekâlet harcile hazinei celileye aid daaviye müteallik mal-
memurları tarafından nakid makamında verilen ilmühaberlerin 
havi olduğu hare ve rüsum aidat taksimine dahil edilmiyerek 
işbu ilmühaberler aynen ve tescil, harcı nakden nezarete aid 
fazlai hasılata ilâve kılınacak ve masraf karşılığı olarak aidatın 
üç yüz kuruştan üst tarafına ifraz olunan yüzde otuz beşten 
mahbemah sarfedilen mikdardan ve on üçüncü maddede mu
harrer masarifi bendiyeden maadası dahi kezalik müddeiumumi 
muavinine fazla hasılata zamimeten teslim y e irsal olunacaktır. 

Maddş 5 — Muharrirlik hasılatı üç yüz kuruştan dun olupta 
tamamen muharrire aid olduğu aylarda bile cedvelin tanzimi 
tehir olunmayıp hasılat nisbetinde olduğu aidat makbuz senedi 
ve muharrir ve mahkemenin tescili vekâlet harcı ve ticaret 
mahkemesi var ise kezalik tescili vekâlet ve ihzar tezakiri 
tebliğ harcı ve malmemuru tarafından nakid makamında 
verilmiş ilmühaber olduğu halde anınla beraber gönderilecektir. 

Madde 6 — Fazla hasılatın mahbemah nezarete gönde
rilmesine müsaid olmıyan ticaret mahkemelerinin sene âhırında 
zuhur edecek fazlası şubat cedveline idhalen gönderilecek ve 
fakat hasılatı daima muhassasatına kifayet ederek fazlası olan 
mahallerde bu vesile ile fazla hasılat tevkif olunmayıp lieclilirsal 
mukavelât muharrirliğine ziri musaddak pusula ile teslim 
olunacaktır. 

Madde 7 — Vilâyet ve liva müddeiumumi muavinleri 
bulundukları mahal ile livaya merbut kaza mahkemelerinden 
ber minvali muharrer alacakları hasılat ve cedveller mucibince 
numuneye tevfikan iki kıt 'a cedvel tanzim edip birini nezdinde 
hıfz ve diğerini hasılat ve cedavili mevcude ve teferrüatile be
raber Adliye Nezareti celilesine bilâ tehir baıs ve tisyar ede
cektir. 

Madde 8 — Bir mahkeme veya mukavelât muharririnin 
hasılat cedveli ikinci ayın nihayet haftasına kadar müddeiumu
mi muavinine vasıl olmadığı halde bundan dolayı gelmiş olan
ları tehir olunmayıp gelmiyen hasılat cedveldeki hanei mah
susuna (gelmemiş) kelimesi vaz ve gelmemesi esbabı malûm 
olmayıpta muhtacı tahkik olduğu halde dahi cedveli mezkûrun 
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te'hiri tanzim ve irsali kafan caiz olmayıp sebebi tehir badet-
tahkik ayrıca nezarete iş'ar ve ikinci ayın cedveline ilâve kı l ı 
nacaktır. 

Madde 9 — Müddeiumumi muavinleri hasılatı mezkûreyi 
postaya tevdian veyahut az vadeli poliçeye tebdiien irsali suret
lerinden hangisini eshel görürlerse olveçhile irsal edecekleri 
gibi hasılatı mezkûrenin mikdarı ile sureti irsalini ve posta bileti 
veya poliçe senedlerinin keyfiyat ve mikdarını cedvelin zirine 
tahrir ve tahtim birle zikrolunan posta ve poliçe senedlerini 
ve evrakı müteferriasını mazrufcn irsal edip bunun için ayrıca 
mektub tastır kılınmıyacaktır. 

Madde 10 — Müddeti muayyenesi zarfında hasılat cedvelini 
yola çıkarmıyan memur ilk defa tenbih ve ikinci defa da tevbih 
olunarak üçüncü defa da ol memurun azli caiz olacaktır. 

Madde 11 — Müddeiumumi muavininde cemolunacak 
hasılat ve cedveller dahi ertesi ayın onuna kadar postaya 
teslim olunmıyarak tehir olunur ise bunun veya vekilinin hak
kında da aynı onuncu maddede beyan olunduğu veçhile mua
mele edilecektir. 

Madde 12 — Şehriye cedvelinin mukavelât muharrirleri 
tarafından tanzimi mukarrer olduğundan bidayet mahkemesinin 
tescili vekâlet harcile ticaret mahkemesinin kezalik tescil harcı 
ve ihzar tebliği ve fazla hasılatı ve Mahkemei Temyize aid ilâm 
harç ve kaydiyesini mahkeme başkâtibleri ertesi ayın ikinci 
günü musaddak pusula ile beraber muharrire teslim etmeğe 
mecbur olup teahhurü halinde onuncu maddede muharrer mu-
karrerat kâtibler hakkında da icra olunacaktır. 

Madde 13 — Nakden postahanelere teslim ve tevdi .oluna
cak hasılat için cüz'iyat kabilinden olan bendiye masarifi mu
harrir aidatından kısmı maktuu olan üçyüz kuruşun üst tara
fından masarif için ifraz olunacak yüzde otuz beş kuruştan 
tesviye edilecektir. 

Madde 14 — Dokuzuncu maddede muharrer olduğu üzere 
hasılatı nakdiyenin poliçeye tebdili halinde ücret verilmiyecek 
ve eğerçi ücretsiz poliçe bulunamaz ise nakden postaya tevdi 
olunacaktır. 

Itrade tarihU 1 mart 1304] 
T. 1 C. 5 F. 68 
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Na: 3 0 0 — Tebaai İran iye ile tezevvüc eden 
Osmanlı kadınlarından rnüîevcllid cvlAdııı 

askere alınması hakkında 
irade 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 
2 recep 1305, 2 mart '304 

Tebaai Iraniyenin tezevvüç ettiği Osmanlı kadınlarından 
mütevellid evlâdı zükürun hizmeti askeriye ile mükellefiyetlerine 
dair ahzi asker nizamnamei cedidinin otuz ikinci maddesi hak
kında İran Sefaretinden dermeyan olunan itirazdan dolayı ce
reyan eden müzakeratı şamil arzı huzuru âli kılınan mazbatai 
ahire üzerine teftişi askerî komisyonu âlisinden tanzim ve tak
dim kılınan mazbatanın bu günkü meclisi acizanemizde müta-
leasile kararı maslahatın arzı hakkında şerefsunuh buyrulan iradei 
seniye icenabı hilâfetpenahiyi mutazammın tezkerei hususiye mez
kûr mazbata ile beraber meyanei bendegânemizde kıraat olundu. 

Mealinden müsteban olduğu üzere bu babta dördüncü ve al
tıncı orduyu hümayunlar müşiriyetlerile Bağdad ve Basra ve Erzu
rum ve Van ve Musul ve Hakâri Vilâyetlerile icra edilen muha
bere üzerine cereyan eden müzakeratın neticesinde memaliki mah
rusai şahanede sakin tebaai iraniyenin Osmanlı kadınlarile iz
divaç edememeleri memnuiyeti kadimesi hükümeti seniyece 
daima nazarı itina ve teftiş altında tutulur ve şayed hilafı mem
nuiyet izdivaç vuku bulur ise akdi nikâha mücaseret edenler 
herkim olursa olsun ve hangi devlet tebaasından bulunursa 
bulunsun bilâ ifatei vakit nefiy cezasile mucazat olunarak kendi
leri tedib ve emsali terhib edilir ve öyle hilafı memnuiyet 
izdivaç eden lraniler derhal memaliki şahaneden tardolunur 
ise badema memaliki mahrusada bu misillû muhalifi memnuiyet 
izdivaç vukuuna mahal kalmayıp men'i izdivaç için işbu ted
bir kâfi olacağından badeezin daima sureti maruzada tekayyü-
dat ve muamelât icrası ve tebaai Devleti aliyenin İran tabiiyetine 
girmek arzusuna düşmemek için memurini mülkiye ve adliye 
caniblerinden tebaai Devleti aliyenin hukuku umumiye ve kaidei 
adil ve hakkaniyete tevfikan hüsnü muhafazasına itina edilmesi 
zımnında iktiza edenlere vesayayı ekide ifası ve Bağdad Vilâ
yetinin cümlei iş'aratından olduğu veçhile İran tabiiyeti iddia-
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sında bulunan eşhasın en ziyadesi Bağdad dahilinde bulunduğun
dan gerek bunların ve gerek sair vilâyatta bulunan bu makule 
eşhasın tahriri nüfus için salifüzzikir Bağdad Vilâyeti ile muhar-
rerülesami diğer vilâyetlere mezuniyet ve talimat itası tezekkür 
ve tensib edilmiş olduğu gösterilmiş olup mazbatai maruzada 
arz ve beyan olunduğu üzere hilafı memnuiyet izdivaç 
edenler olur ise memaliki şahaneden tard kılınmak ve bu 
izdivaçtan hasıl olan evlâdı zükûrdan memaliki şahanede 
bırakılanların sinni askeriye duhullerinde hizmeti askeriye 
ile mükellef tutulmak ve memnuiyet hilâfında izdivaç vukuu 
ile hasbelkarar tardları lâzımgelen lranilerden bir az müddet 
sonra avdet edenler olur ise bunların çocuklarının dahi 
memaliki şahanede bırakılmış olan İranı çocukları gibi sinni 
askeriye duhullerinde hizmeti askeriyeye alınmak üzere tebaai 
tranive ile tezevvüc eden Osmanlı kadınlarından ahzi asker ni
zamnamesinin tarihi neşrinden evvel tevellüd etmiş olan 
zükûrun hizmeti askeriyeden müstesna tutulması ve akdi nikâ
ha mezun olan eimme ve muhtaranın hilafı memnuiyet 
hareketleri vukuunda mücazatlarırun icra kılınması tezekkür 
olunmuş ve mezkûr komisyonu âli mazbatai ahiresinde dahi 
esasen nezdi âlide rehini tasvib olmuş olan kararı maruzun 
sureti icrasınca bu babta bazı tekayyüdat ilâve ve dermeyan 
kılınmıştır kararı mesbuk hakikati tâbiiyetinde iştibah olunmıyan 
Iranilere dair olmasile vaktile memleketlerinden gelmiş ve mema-
aliki şahanede tevattun ile yerli hükmüne girerek ziri tâbiiyeti 
saltanatı seniyede bulunmuş olan takımdan lranilik iddiasında 
bulunacak olanlara cevap verileceği gibi tâbiiyetinde iştibah 
olunanların dahi uhdelerinde bulunan emlâk ve edillei saire 
ile tâbiiyeti temyiz olunarak içlerinde şayanı emniyet 
olmıyctnlar olduğu halde o makulelerin memaliki şahaneden 
teb'idi dahi devletin yedi ihtiyarında iduği derkâr olup 
bunların ademi tezayiidü bahsine gelince kararı maruz izdivacın 
kafiyen men'i esasına mübteni olarak mezkûr komisyonu âli 
mazbatasında dahi gösterildiği üzere bunun icraatına takayyüd 
ve ihtimam olunduğu halde maksad hasıl olacağına ve mua
melei maruzai meşruha münhasıran tebaai Iraniyeye şamil tu
tulacağına binaen istizanı sabık veçhile ifayı mukteziyatı bitte-
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zekkür evrakı takımile arz ve takdim kılındı isede olbabta 
ve katıbei ahvalde emir ve ferman hazreti veliyülemir efendimi-
zindir. 

iradeyi mübelliğ hamiş 

Meclisi mahsusu vükelânın manzuru âli buyrulan işbu maz
batai maruzası üzerine mucibince iradei seniyei hazreti hilâfet
penahî şerefmüteallik buyrulmuş olmakla olbabta emir ve 
ferman hazreti veliyülemrindir. 

[İrade tarihi 6 receb 1305, 6 mart 1304/ 

M: 301 —Şûrayı Devlet istinafından verilen hüküm 
ve kararın reisin tahtı riyaslimie bulunan heyeti 

lemyiziyeden halli hakkında irade 

Meclisi mahsusu vükelâ mazbatası 

22 cemaziyelâhır 1305, 22 şubat 1303 

Şûrayı Devlet mehakiminin teşkilâtı hazırası icabınca gerek 
muhakemat dairesi ve gerek istinafa memur mahkemei mahsu-
sada temyizen rüyet ve nakzolunan ilâm hükmü istinafen hü
küm veren daire tarafından kabul olunmayıpta evvelce veril
miş kararda ısrar olunduğu halde keyfiyetin Şûrayı Devlet 
reisinin tahtı riyasetinde bulunan heyeti temyiziyece halli hu
susunun usul ittihazına dair tanzimat dairesinden takdim kılı
nan mazbata mucibince ifayı muktezası meclisi âlii vükelâ 
kararile batezkerei samiye emir ve iş'ar buyurulmuştu. 

Bu defa muhakemat dairesinden kaleme alınarak sureti 
Tanzimat Dairesine ita olunan zabıt varakasında kararı rneb-
husu anhın esas teşkilâta taallûku cihetile mer'iyeti için kaide-
ten iradei seniyei hazreti padişahinin istihsali lâzımgeleceği 
gösterilmiş olduğundan bilistizan şerefsadır olacak emir ve ferma
nı hümayunu cenabı melûkâneye tevfıkı muamele olunmak için 
Şûrayı Devlete tebligat icrası Iüzmu tezekkür kılınmış olmakla 
olbabta emir ve ferman hazreti menlehülemrindir. 
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Tezkerei maruza 

9 receb 1305, 9 mart 1304 

Şûrayı Devletçe gerek muhakemat dairesinde gerek istinafa 
memur mahkemei mahsusada temyizen rüyet ve nakzolunan 
ilâm hükmü istinafen hüküm veren daire tarafından kabul olun-
mayıpta evvelce verilmiş olan kararda İsrar olunduğu halde 
keyfiyetin şûrayı mezkûr reisinin tahtı riyasetinde bulunan he
yeti temyiziyece halli hakkında tanzimat deiresinden kaleme 
alınıp ledelarz manzuru âli buyrulan mazbata tezkerei hususi-
yei devletlerile tebliğ olunan emir ve fermanı hümayunu cena
bı hilâfetpenahî mucibi âlisince meclisi mahsusu vükelâda le-
delmütalea olbabta kaleme alman mazbata melfufile arz ve tak
dim kılınmış olmakla olbabta herneveçhile iradei seniyei 
cenabı mülûkâne şerefmüteallik buyrulur ise mantuku münifi 
infaz edileceği beyanile tezkerei senaveri terkim olundu efendim. 

[İrade tarihi: 10 receb 1305, 10 mart 1304] 

.M: 3 0 2 — Emlâk ve arazii emiriye ve müsakkafat 
ve müsleajllâtı mevkufe yoklama harçlarının 

sureli istifası hakkımla irade 

Meclisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

20 receb 1305, 20 mart 1W4 

Şûrayı Devlet dahiliye dairesinin meclisi acizanemizde 
kıraat olunan işbu mazbatasında gösterildiği üzere bil
ûmum emlâk ve arazii emiriye ve müsakkafat ve müsteğillâtı 
mevkufenin senedatı hakaniyeye rabtı için icrası mutasavver 
olan yoklama harçlarının vaktile fahiş olarak takdir edilen kı-
yemi tahririyeden istifası vakıa yoklamadan muntazır olan se
mereyi iktitafa mani olacağı cihetle zikrolunan yoklama harç
larının bir defaya mahsus olmak üzere kıyemi tahririyeden 
yüzde yirmi beş tenzihle bakisinden alınması muvafıkı maslahat 
göründüğünden mucibince icrayı icabı zımnında Defteri Hakanî 
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nezaretine mezuniyet itası müttehiden tezekkür kılındı isede katı-
bei ahvalde emir ve ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 

20 receb 1305, 20 mart 1304 

Tezkerei maruza 

Bilûmum emlâk ve arazii emiriye ve müsakkafat ve 
müstegillâtı mevkufenin senedatı hakaniyeye rabtı için 
icrası mutasavver olan yoklama harçlarının bir defaya 
mahsus ve munhasır olmak üzere kıyemi tahririyeden yüzde 
yirmi beş tenzihle bakisinden alınması zımnında Defteri Haka
nı nezareti celilesine mezuniyet itası hakkında Şurayı Devlet 
dahiliye dairesinden kaleme alınıp meclisi mahsusu vükelâdan 
Uzy i l olunan mazbata leffen arz ve takdim kılınmakla olbabta 
herneveçhile emir ve iradei seniyei hazreti padişahı şeref 
müteallik buyrulur ise mantuku âlisi infaz edileceği beyanile 
tezkerei senaveri terkin kılındı efendim. 

[tr.ıde tarihi: 21 receb 1305, 21 ma,t 13041 

J \ Î : 3 0 3 — D e v i r l i n l i ycn in 1304 senesi 
muvazene i umumiyes i 

Bütçe Komisyonu mazbatası 

9 receb 1305, 9 mart 1304 

Müteallik ve şerefsudur buyrulan emir ve iradei seniyei hazreti 
şehinşahî mantuku münifi üzere Devleti aliyenin bin üç yüz dört 
senei maliyesi varidat ve masarifatı umumiyesinin heyeti aciza-
nemizçe tetkikatı ikmal olunarak olbabta tanzim olunan bir 
numaralı varidat bütçesi mantukunca senei merkume varidatı 
adiyei umumiyesi bir milyar sekiz yüz dokuz milyon yüz elli 
dokuz bin yediyüz elli dokuz kuruşa baliğ olmuştur. 

İki numaralı masraf bütçesi mutaleasmdan anlaşılacağı üzere 
devairden bidayeten alman hususî bütçelere nazaran masarifi adi-
yenin yekûnu iki milyar yüz dokuz milyon yüz seksen sekiz bin 
iki yüz seksen üç kuruş olmak lâzımgelir isede bundan devairin 
muvafakatlerile tasarruf edilen altmış dokuz milyon üçyüz seksen 
bir bin ikiyüz doksan kuruş ile salifülbeyan masraf bütçesinin 
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mülâhazat hanesinde muharrer esbabı mucibeye binaen niza
miye ve tophane dairelerinin masarifi adiye kısmından masarifi 
fevkalâde sırasına nakli lazımgelen yetmiş yedi milyon yetmiş 
dokuz bin sekiz yüz ve geçen sene ittihaz olunan karar muci
bince jandarmadan tenzil kılınan yirmi yedi milyon dokuz yüz 
seksen altı bin altı yüz otuz dört ve heyeti acizanemizce ta
sarrufu mümkün ve münasib görünen otuz altı milyon iki yüz 
on dokuz bin iki yüz altmış iki ki ceman iki yüz on milyon 
altı yüz altmış yedi bin seksen altı kuruş tenzil ve nizamiyenin 
fevkalâde bütçesine dercedildiği halde daha ziyade taallûku 
hasebile masarifi adiye bütçesine naklolunan ve bazı devair 
bütçelerine ilâvesi lüzumu muahharen tahakkuk eden yirmi üç 
milyon dört yüz altmış sekiz bin dokuz yüz altmış iki kuruş 
zamolınıdukta masarifi adiye bir milyar dokuz yüz yirmi bir 
miiyon dokuz yüz doksan bin iki yüz elli dokuz kuruştan ibaret 
kalmıştır. 

Şu halde varidatı adiyenin masarifi adiyeye nazaran yüz 
on iki milyon sekiz yüz otuz bin beş yüz kuruş açığı görünüp 
fakat dairei nizamiyece fevkalâde bütçesine konulupta indel-
müzakere masarifi daimeden adolunmakla masarifi adiye büt
çesine kaydedilen ve müfredatı muvazene hülâsasında arzolu-
nan yirmi iki milyon üç yüz küsur bin kuruş dairesinin tertibi 
veçhile masarifi fevkalâde sırasına irca edilir ise salifülbeyan 
açığın miktarı doksan milyon beşyüz bu kadar bin kuruşa te
nezzül etmek tabiidir. 

üçyüz üç senesi masarifi adiyesinin açığı iki yüz doksan beş 
milyon dokuz yüz doksan iki bin yüz yetmiş dört kuruş oldu
ğu hrlde üç yüz dört senesi masarifi adiyesi açığının yüz on 
iki milyon sekiz yüz otuz bin beşyüz kuruş olması bir yandan 
varidatın tezayüdünden ve diğer taraftan masarifin tenezzülün
den neş'et etmiştir. 

Dört numaralı cetvelde bertafsil gösterildiği üzere tekâlifi 
selâseye bu sene ihtidasından itibaren bairadei seniye vaki olan 
zamaimden ve vilâyat devairi belediyesi varidatından hazineye 
irca edilecek bazı hasılattan atlmış altı milyon üç yüz yedi bin 
yüz otuz iki kuruş varidatı cedide husule gelmiş ve tekâlifi 
kadimeden on dört kalemin tahakkukuna nisbeten kırk dört 
milyon dört yüz seksen sekiz bin dört yüz on iki kuruş fazlası 
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görülmüştür. Binaenaleyh gerek varidata edilen zamaimden ve 
gerek tahakkuk itibarile bazı aksamı varidatça zuhur eden 
terakkiyattan mütehassıl yüz on milyon yedi yüz doksan beş 
bin beş yüz kırk dört kuruştan dokuz kalem varidatın üç yüz 
üç senesine nazaran noksanı olan elli üç milyon yedi bin sekiz 
yüz otuz iki kuruş tenzil olundukta âdi bütçe açığının senei 
sabıka açığına nisbeten hiffetine medar olan fazlai varidat 
elli yedi milyon yedi yüz seksen yedi bin yedi yüz on iki ku
ruştan ibaret kalıyor. 

Masraf cihetine gelince eğerçi bunun bazı kısımlarından 
iki yüz on milyon altı yüz altmış altı bin dokuz yüz seksen 
altı kuruş tasarruf vaki olmuş ise de diğer kısımlarının seksen 
beş milyon iki yüz doksan üç bin yirmi dört kuruş fazlası bu
lunması adi bütçe açığını tahfif eden sırf tasarrufun yüz yirmi 
beş milyon üç yüz yetmiş üç bin dokuz yüz altmış iki kuruşa 
tenezzülüne sebebolmuştur. 

Masarifin yekûnu umumisine nazaran yüzde beş kuruş sek
sen yedi santimden ibaret demek olan işbu açığın babı âlide 
üç yüz üç senesi büdçesi üzerine icrayı tetkikata tayin buyrulan 
komisyon tarafından gösterilen açıktan ziyade olması balâda 
ifade olunan dört kalem zamaimi cedideden başka mezkûr ko
misyonca tasavvur edilen elli yedi milyon doksan yedi bin küsur 
kuruşluk varidattan bazısının mevkii icraya vaz'ı çaresi 
istihsal olunamamasından ve bazısının dahi meclisi âiii vükelâce 
tensib buyrulmamasından ve ahzi asker kanunu cedidi hükmünce 
bedelâtı nakdiyeye defaten iki yüz altmış bin lira raddesinde 
bir noksan târi olmasından ve bu sene devairin teklif eylediği 
masarifin yüz elli bin lira kadar fazlalı bulunmasından ve de
vairi askeriye masarifinin mubayaat ve muayyenat kısmından 
komisyonce tenzili hesab edilen yüzde yiminin yüzde on beşe in
dirilmesinden neş'et eylediği meydandadır. Maamafih devairi dev
letin ihtiyacatı mevzuubahis olan masarifi adiye ile kabili idare olsa 
zikir olunan açığın intizamı muamelât ve sair ikdamat ile az-
zamanda kapatılması ve o cihetle varidat ve masarifatın kem-
miyeti umumiyesince bir tevazünü tam husule getirilmesi ko-
laylaşarak ahvali maliyei devlet telâş edilecek bir müzayaka içinde 
görülmez idi lâkin ihtiyacatı umumiyei devair böyle bir had ile 
mahdud olamayıp her .sene olduğu gibi bu sene dahi fevkalâde bir 
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takım masarifat meydana konulmuş ve alelhusus saltanalı se
niyenin düveli muazzamai saireye nazaren bulunduğu mevki 
iktizasmca sayei mehasin vayei hazreti şehinşahide icra kılınan 
tensikatı cedidei askeriyenin ilcaat ve icabatından olmak üzere 
Avrupa fabrikalarına sipariş olunan top ve tüfek ve efvahi 
nariye ile kuvvei bahriyei devleti aliyenin ikmali nevakası için 
mukarrer olan mübayaâtın mukavelâtı resmiyeye merbut ve 
mübteni bulunan esmanı külliyesi gayet mübrem ve müstacel 
bir masraf teşkil etmiş olmasile şu halde masarifi adiye bütçesi 
açığına hasrı nazar kabil olamayıp ehemmin mühimme takdimi 
kaidesince müdafaai taassüratı maliye için meselenin şekli umu
misine bakıpta masarifi adiye ve fevkalâdeyi yekdiğerinden 
tefrik etmeksizin mecmuuna göre çare düşünmek tahtı mecbu
riyettedir. 

Üç numaralı bütçe mütaleasından müsteban olacağı üzere 
üçyüz dört senesi için devair tarafından lüzum gösterilen ma
sarifi fevkalâde üçyüz on altı milyon üçyüz on iki bin ıkiyiiz 
kırk dört kuruşa reşide olup bunun yüz yirmi beş milyon dört 
yüz seksen beş bin sekiz yüz elli dokuz kuruşu mukavelâtı 
mün'akide mucibince bu sene zarfında itası muktazi olan teçhi
zat ve levazımatı harbiye esmanı ile kaht Zfd<-gân ve muh. c rin 
masarifidir. 

İşbu fevkalâde bütçesinin varidatı m:-vcudesi geçen 
seneki masarifi fevkalâdeye karşılık tutulupta ademi istihsali 
sebebile bu seneye devredilen otuz bir milyon dört yüz onsekiz 
bin yüz doksan sekiz kuruştan ibaret bulunduğu cihetle şu 
varidat masrafın yalnız mukavelâta merbut kısmı ile mu
vazene olunur ise doksan dört milyon altmış yedi bin 
bu kadar ve mukavelât haricinde bulunan ve ne mik
tarı kabili tecil olduğu Hazinece kestirilemiyen mütebaki 
yüz doksan milyon küsur kuruş dahi aynile bilkabul bir 
muvazene yapılır ise iki yüz seksen dört milyon sekiz yüz 
seksen dört bin şu kadar kuruş fevkalâde masraf açığı zahir 
olarak bununla masarifi adiye bütçesinin açığı birleştirilince 
yekûnu üç yüz doksan yedi milyon yedi yüz yirmi dört bin 
beş yüz kırk altı kuruşa reşide olur ki masarifi umumiyenin 
bir südüsünü mütecaviz yani yüzde on sekizi raddesine müte-
karib olduğundan muamelâtı maliyece bihakkın endişe bahşo-
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lacak derecede bulunduğu muhtacı teemmül değildir. Maâ-
haza hakikate nazar olunur ise açığımızın miktarı bununla 
da mahdud olmayıp şöyleki şimdiye kadar h-r senei 
maliyeye gayrı mütevazin bütçe ile girilmek muktezayı 
zaruret addedilmiş olduğuna ve vilâyat emvalinin kifayet
sizliği nazarı itibara alınmaksızın taşra malsandıkiarı üze
rine merkezden nisbetsiz havalât icra kılındığına binaen her 
taraftan bir akçe kahtı peyda olarak havalenameler itib ırdan 
sakıt olduğu gibi bunların müstenid bulunduğu itibarı malî dahi 
derecei nihayede tedenni ile bir kaç sene zarfında ceste ceste 
tediye olunmak üzere akçe istikrazı tariki bütün bütün kapan
mış ve esbabı meşruhaya mebni her senei maliyenin son iki üç 
ayında viiâyat sandıklarında merkeze celbolunabilecek 
akçe kalmayıp senei atiye emvaline tecavüz eylemek 
muamelâtı zaruriye sırasına geçmiş olduğundan ve bahu
sus iki senedenberi masarifi fevkalâdei müstaceleyı kısmen 
varidatı adiye ile ödemek mecburiyetinde bulunulduğundan 
üç yüz iki senei maliyesi içinde üç yüz üç senesi 
emvaline hayli tecavüz vaki olduğu misillû şu hal üç yüz üç 
senesine dahi intikal ederek senenin son aylarında ele geçecek 
aşar taksitlerinin bir kaç ay evvel avans tarikile ve havalât ile 
ahiz ve sarfolunmuş olmasından ve üç yüz senedenberi devren 
teraküm eden bakayanın idare açıklarından mütehassıl bir takım 
düyuna irtibatile beraber ekser memurini mülkiyenin tahsilata 
itina etmemelerinden naşi merkezi saltanatın velâsiyyema 
devairi askeriyenin idarei ihtiyacatı mühimmesi ve devairi mez
kûre ve hazinei maliye ile muamelâtı olan tüccar ve sermaye-
daran alacaklarının temini için bizzarure üç yüz dört senesi 
emvaline vukubulan tecavüzat takriben üç yüz dört bin bu kadar 
liraya vasıl olduğuna nazaran üç yüz dört senesi adi ve fevkalâde 
bütçelerinin hakikî açığı dört yüz otuz yedi milyon küsur kuruş 
itibar olunmak lâzımgelir. Şurasının dahi ilâvesi iktiza eyle
miştir ki varidatı adiye ile müstacel olan masarifi fevkalâdeyi 
dahi kısmen idare mecburiyetinde bulunulması masarifi adiye 
bütçesinin geçen sene üç milyon liraya yakın olan açığından 
müterettib zarureti artırarak maaşların tediyatmca görülen te
ehhür ve tedahülün ve masarifatı adiyeden bir takım düyunun 
tezayüdüne bais olmakla üç yüz dört senesi içinde dahi o mua-
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melenin cereyanına meydan verilir yani varidatı adiye ile 
hem zaten açığı olan masarifi adiyeyi idare ve hem masarifi 
fevkalâdeyi müdafaa yoluna gidilecek olur ise buhranı malinin 
daha mühim bir hale müncer olacağı aşikârdır. Şu sırada 
hazinei devletin senei cedidei maliye ibtidasındaki halini yani 
geçmiş seneler emvalinden teraküm eden bakaya ile düyunun 
miktarını mübeyyin bir cedvel tanzim ve takdimi lâzımgelir 
isede emvali devletten on bir milyon liralık miktarının hesabatını 
doğrudan doğru ve mahbemah hazineye göndermeğe niza-
men mecbur olan otuz dokuz vilâyet ve elviyei müstakilleden 
yalnız üçü birer aylık ve biri iki aylık ve ikisi altışar ve diğer 
ikisi yedişer ve ikisi dahi dokuzar aylık cedvel gönderip küsur 
yirmi dokuz vilâyet ve elviyeden üçyüz üç senesinden bir aylik 
bile hesap alınmamış ve daha evvelki seneler hesabatı da bu 
nisbette mütedahil bulunmuş olduğuna ve hernekadar mer
kezce takribi malûmat istihsali için bakaya ile düyunun miktarı 
vilâyattan sorulmuş ise de sancakların vilâyetlere gönderecek
leri cedveller dahi tedahülde olmasile alınan cevablar hesa-
ben emniyet bahşolamadığına mebni sureti meşruhatla arzu 
olunan cedvelin tanzimine muvaffak olunamamıştır. Ancak 
muamelâtı hesabiyenin ademi mübalât ile dûçnr o'duğu 
şu ukdelerden kurtarılması ıslâhatı maliyenin mesaili mühimme-
sinden bulunmakla defterdar ve muhasebecilerin olbabta şa-
yani kabul olan mazeretlerine mahal kalmamak için dokuz 
milyon liralık emvalin cibayet ve hesabatına memur iken iki 
yüz elli kuruştan dört yüz elli kuruşa kadar maaşatı cüz'iye 
ile muvazzaf bulunan kaza malmüdürlerile muhasebe ketebe-
siiıin muhassasatı maliye içinde ikdarları esbabı istihsal olun
makla maksada vusul akvavı memul olduğu gibi muayyen 
olan evkatta vezaifi hesabiyeyi ifa etmiyenler için terettub ede
cek mesuliyetin ifayı filiyahndan dahi geri durulmıyacağmdan 
inşaallâhü tealâ üç yüz dört senesi nihayetine kadar hesabatın 
bir derecei matlûbeye isaline ve badema yapılacak bütçelerin 
hesabatı kafiyeye müsteniden tanzimine muvaffak olunacaktır. 

Balâda arzolunan bütçe açıklarına ircaı makal ile bunun 
ne suretle ve ne raddeye kadar kapanması mümkün olabileceği 
bahsine gelindikte çünkü gerek adi ve gerek fevkalâde bütçe
lerinde her ne masraf mukayyed ve devletçe musaddak olur 
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ise cümlesinin vacibüleda ve mübrem bilinmesi yani karşılık
sız hiç bir masraf ihtiyar olunmaması kaidei ehem olup bu 
esas halen ve istikbalen düsturülamel tutulmadıkça idarei mül
kiyenin halelden vikayesi ve muamelâtı maliyenin iğtişaş ve 
sui istimalâttan kurtarılması ve devletin esbabı miknetinden 
olan itibarı malinin muhafaza olunabilmesi mümkün olamaya
cağından evvelâ devairi devletçe halisane ve müttefikane buna 
riayet olunmasının ve hilâfındaki mesuliyet derecesinin selâmeti 
devlet namına tahtı karara alınması farizadandır. 

Temini istikbale delâlet edecek şu esası mühimmin vaz ve 
ittihazile beraber indelhesap karini mertebei vuzuh olan açığın 
kapanması için kaideten hatıra gelecek tedbirlerin biri sarfta 
tasarruf bulmak ve diğeri iradı artırmaktır. Amma gerek de
vairi idarece ve gerek heyeti acizanemizçe mümkünülicra olan 
tasarrufat bütçe üzerinde gösterilmiş ve onların haricinde yalnız 
bir şey kalmıştır ki o da tensikı maaş kararnamesinin vazın-
dan sonra mekadiri mahdudesini tecavüz eden muhassasatın 
defaten raddei sabıkasına tenzili maddesi olup fakat bundan hu
sule gelecek tasarruf elli şu kadar bin liraya baliğ olacağına naza
ran faraza anın icrası karargir olsa bile bütçe açığının masarifi adi-
ye kısmında bir büyük yekûn hâsıl edemiyeceği ve devletin masarifi 
fevkalâde ve adiyesi yekûnu yüz itibar olunduğu halde bunun 
yirmi beş kuruş elli yedi santimi düyunu muntazama ve gayri 
muntazama faiz ve resülmaline ve elli kuruş kırk yedi santimi 
kuvvei berriye ve bahriye masrafına ve yalnız yirmi üç kuruş 
doksan altı santimi tahsisat ve hidematı mülkiye ve umuru na
fıaya münhasır olup düveli sairede kuvvei berriye ve bahriye 
ve teçhizatı askeriyenin masarifi mecmuası varidatın yüzde 
otuzunu mütecaviz bulunmadığı halde devleti aliyede masarifi 
umumiyenin yüzde ellisini ve istikrazattan maada varidatla 
muvazenesinde yüzde altmış birini geçtiğine nazaran bunun 
serveti memleket ve varidatı devlete tesiratı külliyesi derkâr 
ise de kuvvei mevcudenin devamı hasebile dairelerince bu sene 
maattasarruf yapılan bütçelerden bir kat daha tenzilât icrasına 
rey vermek ve buna ahvali siyasiyenin müsaid olup olmadığını 
bilmek heyeti âliyei devlete aid olduğu cihetle bubabta bir 
şey dermeyan olunamamak tabiidir. 

Tezyidi iradın vesaitine atfı nazar olununca çünkü varidatça 
buna müsaid olanlar bilvasıta alınan şeyler ise de anların çoğu 
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düyunu umumiye karşılığı meyanında bulunmak hasebile çaresiz 
bilâ vasıta mevzu olan tekâlifin arttırılması cihetine gidilerek 
elde bulunan bütçeye vergi ve bedelâtı askeriye üzerine zama-
imi cedide konulmuş olduğundan artık menabii varidatın bu 
kısmını şimdilik daha ziyade kabartmağa mülk ve tebaanın hali 
müsaid görümeyip binaenaleyh varidatı adiye bütçesini zama-
imi mevcude ile yürütmek emri zaruridir. Vakia memaliki sai-
rede fevkalâde varidat tedariki için tekâlifi mevzuadan birine 
muvakkaten akça zammetmek veyahut müceddeden bilvasıta 
bir teklifi muvakkat vazeylemek gibi tedbirlere müracaat olun
duğu malûm ise de memaliki Osmaniyenin ahvali ve uhudu 
mevcüdenin ahkâmı olbabta varidi havatır olabilecek 
esbab ve vesaitin filiyatını ihzara müsaid olmadığı ve güm
rüklerce ümid olunan terekkii iradın turuk ve vesait» 
bile henüz neticepezir olamadığı ve geçen seneki gibi 
menafi sandıkları hasılatına ve maarife aid rubu hisseye müra
caatın sunufu ahali enzarında yakışıksız görünmesile beraber 
indettecrübe faidesi zararına ve süi te'sirine değmediği cihetlerle 
bu babta hale tevafuk edecek ve filiyatında mevani ve mehazir 
mülâhaza edilemeyecek karşılık taharrisine bakmanın vücüb ve 
ehemmiyeti muhtacı bahsolacnadığından nezaretçe buraları 
bitteemmül heyeti acizanemize ibraz ve badelmütalea ilâvei 
melfufat olunan pusuladan rehini ilmihali buyrulacağı 
üzere bu sene zarfında istihsali tahmin olunan varidatı 
fevkalâde bir milyon yüz otuz bin liraya baliğ olmakla 
beraber bunların bir kısmı sene içinde tamamen ele geçe
memek veyahut teklif olunan dereceden aşağı tutmak gibi 
ihtiyatlara mukabil kesri çürütülecek olsa bile yine bir milyon 
liradan aşağı düşmez ise de balâda arzolunduğu üzere bütçe 
açıklarının miktarına nazaran bununla matlûb hasıl olamayıp ge
rek adi bütçe açığının kusuru ile bu sene emvalinden alınan 
mebaliğin yerini doldurmak ve gerek tahtı mukavelede mübrem 
ve müstacel olan masarifi fevkalâdeyi vakit ve zamanile ifa 
edipde esliha ve mermiyatın ve sair elzem ve ehem teçhizatın 
sürati isticlâbına bakılmak için başkaca bir buçuk milyon 
liranın biranevvel tedariki vacibatı umurdan görünüp 
eğer buna müstacelen bir çare bulunamayıpta geçen seneki 
gibi fevkalâde masarifat zaten masarifi adiyei umumiyei 
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idareye kâfi olmıyan varidatı adiyeye tahmil olunur ise cümlei 
idarei mernhimadei hazreti hilâfetpenahiden olduğu üzere maa-
şatın vaktile ifası ve muayyenati askeriyenin temini kabil ola-
mıyacağı gibi bütçeye dahil olan bir takım düyunu mühimme-
nin tesviyesile itibarı malinin iadesine dahi hizmet olunamıya-
cağından ana göre tedbiri acil ittihazı ve mukavelât haricinde 
bulunup her sene teklif olunduğu halde te'cil olunan masarifi 
fevkalâdei mütebakiyenin yine senei atiyeye birakılması me-
nutu reyi âlidir. 

Hatimei maruzat olarak şurasının dahi beyanı vecibeden 
addolunurki muamelâtı maliyenin tezebzübten kurtarılması için 
bu sene ciddî ve hakikî bir eser vazolunmazsa gelecek sene 
halin daha ağırlaşacağında iştibah olmadığından gerek bu sene 
muamelâtının yolile devranı ve gerek senei atiyede varidatı 
adiyenin tezyidi ve itibarı malinin tesisi zımnında evvelâ büt
çede gösterilen fasılların birinden diğerine akçe nakli m^mnu-
iyeti kafiye ile menedilip yukarıda beyan kılındığı üzere bütçe 
haricinde bir gûna maaş ve masrafa müsaade olunmaması ve 
bütçe dahilinde bir karşılık bulunmaksızın masarifi munzamına 
veyahut fevkalâdenin bile ihtiyar olunmaması saniyen bin 
iki yüz doksan altı senesinde vazedilen kararnameye göre 
azası t'zayüd etmiş olan dairelerde münhal vukuunda adedi 
memurin derecei nizamiyesine tenezzül edilinciye değin 
yerlerine başkaları tayin olunmayıp maaşlarının hazine 
manda edilmesi ve tensik haricinde kalan hidemat için 
kaidei tasarrufa ve ihtiyacı sahihe göre her dairece birer 
defter yapılarak kezalik münhal vuku buldukça zaid memu
riyetlerin peyderpey tenkis ve lâğvolunması salisen güm
rük tarifelerinin hiç olmaz ise üç yüz beş senesi martında 
mevkii icraya vazı için meydanda olan ihtilâfatı cüz'iyenin 
refine babıalice himmet buyrıılması ve Tnesalihi maliyenin 
idarei mülkiyeye irtibatı tabiisi hasebile emniyeti umumiyenin 
her tarafta temamii teekküdü ve demiryollar vesair tesisatı 
nafianın tezayüd ve tevessüü yolunda vaki olacak müsaadat ve 
himematın terakkii serveti memleket ve tezayüdü varidatı dev
letçe tesiri küllisi mahsus olacağından netayici mezkûre esma-
nının dahi istihsali ehemmi umur olmakla olbabta emir ve fer
man hazreti veliyülemrindir 
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Mecalisi Mahsusu Vükelâ Mazbatası 

26 receb 1305, 26 mart 1304 

Üçyüz dört senesi muvazenesinin tanzimi için bairadei se
niye hazinei celilede teşekkül eden komisyon tetkikat ve 
müzakeratını ikmal ederek adi ve fevkalâde namına başka başka 
tanzim olunan hülâsalar esbabı mucibe mazbatasile beraber 
maliye nezaretinden batezkere irsal olunmakla takımile meya-
nei bendegânemizde kıraat olundu. Zikroiunan mazbata mün
derecatına nazaran bu seneden itibaren tekâlifi malûmeye 
icra kılınan zamaim dahil olduğu halde varidatın yekûnu bir 
milyar sekiz yüz dokuz milyon yüz elli dokuz bin yedi yüz 
elli dokuz kuruş derecesinde olup masarifi adiyenin yekûnu 
ise iki milyar yüz dokuz milyon yüz seksen sekiz bin iki yüz 
seksen üç kuruşa baliğ olduğu halde bundan devairin muvafakat-
lerile tasarruf edilen ve nizamiye ve tophane dairelerinin ma
sarifi adiye kısmından masarifi fevkalâde kısmı sırasına nakli 
lâzımgelen ve geçen sene ittihaz olunan karar mucibince 
Jandarmadan tenzili takarrür eden ve komisyonca tasarrufu 
mümkün ve müsasib görünen ceman iki yüz on milyon altı 
yüz altmış yedi bin seksen altı kuruşa tenzil ve nizamiyenin 
fevkalâde bütçesine dercedildiği halde masarifi adiye 
bütçesine nakli lâzım gelen ve bazı devair bütçelerine 
ilâvesi lüzumu muahharan tahakkuk eden yirmi üç milyon dört 
yüz altmış sekiz bin dokuz yüz altmış iki kuruş zammolundukta 
masarifi adiye bir milyar dokuz yüz yirmi iki milyon yüz dok
san bir bin dokuz yüz on dokuz kuruştan ibaret olmasile 
ledelmuvazene masarifi adiyenin açığı yüz on üç milyon otuz 
dört bin altmış kuruşa vardığı gibi üç yüz dört senesi masarifi 
fevkalâdesi olan üç yüz on altı milyon üç yüz on iki bin yüz kırk 
dört kuruştan senei sabıka fevkalâde varidatından müdevver 
otuz bir milyon dört yüz on sekiz bin bu kadar kuruşu tenzil 
olundukta üst tarafı olan iki yüz seksen dört milyon sekiz yüz 
doksan dört bin kırk iki kuruş dahi açık göründüğünden şu 
halde gerek adi ve gerek fevkalâde bütçeleri açığının senet 
sabıkada mubayaa olunan zahair ve saire için bu sene ağnam 
resminden ita olunan üç yüz bin liralık havale bedelâtı senei 
merkumede kaht münasebetile ahaliye tavizan verilen zanair 
esmanından bu sene istihsal olunacak mebaliğden tesviye olun-
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ması ve mubayaatı askeriyenin sevabıkına nisbetle yüzde on 
beş noksanile alınması itibarile komisyon hesabınca minhaysil-
mecmu mikdarı üç yüz doksan yedi milyon dokuz yüz yirmi 
altı bin iki yüz iki kuruşa baliğ olacağı anlaşılmakla işbu hülâsalar 
tetkik edildi. Bütçe komisyonunun icrasını teklif eylediği tasarrufat 
senei sabıka bütçesine dair olan mazbatada dahi arz ve 
beyan olunduğu üzere Hakârı vilâyetinin lağvile Van Vi 
lâyetine ve Dersimin Mamuretülâziz Vilâyetine ve Karasinin 
Hüdavendigâr Vilâyetine rabtile Bingazi Vilâyetinin müs
takil mutasarrıflığa tahvili ve nafıa komisyonile şehremanet 
ve defteri hakanı nezaretlerinde bulunan idare meclislerinin 
ve maliye tahsilat müdürlüğünün lâğvi ve bazı vilâyattaki 
bidayet v e istinaf ve ticaret mehakiminin tadili teşkilâtile 
devairi münasebeye kasrı v«'. valilerin masarifi devriyesinin 
kat'ı ve devairi askeriyenin istihkâmat ve inşaatı saire misillû 
masarifi daiınesinin berveçhi muharrer fevkalâde bütçesine nakli 
hususlarından ibaret olup vilâyatı mezkûrenin olsuretle ilga 
ve ilhakı kararı sabıka muvafık bulunduğu gibi izmit ve Biga 
ve Çatalca sancaklarının müstakil mutasarrıflığa tahvili ve 
maa tahrir vergi idaresinin Maliye hazinei celilesine nakli 
mülâbesesile zaten vazifeleri kalmamış olan şehremanet ve def
teri hakanı nezareti meclislerile umuru nafıa komisyonunun ve 
maliye tahsilat müdürlüğünün lağvı v e her nezaret ve emanette 
birer müsteşar veya muavin bulunmasına nazaran defteri hakanı 
nezareti meclis reisi maaşı muhassasile nezaret muavinli
ğine tayin olunarak meclisi mezkûr başkâtibinin hazinei 
ceiileye ve şehremaneti mülhaka! meclisi ketebesinin ilga 
edilecek meclisi idareye muhavvel muhakemat vazifesinin 
Şûrayı Devlet Muhakemat Dairesine intikal edeceği cihetle 
anın heyeti kalemiyesine v e emaneti müşarileyha memurların
dan bazılarının mülhakat emvalinden muhassas aylıklarının 
emanet bütçesine nakli ile açıkta kalacaklara birer memuriyete 
tayin olununcaya değin maaşlarının nısfının hazinece mazuliyet 
veçhile itası münasib olup fakat vulât maaşatı emri idare için 
ancak derecei kifayede bulunmasına nazaran masarifi devriye
nin kat'ı halinde valilerin vazifei devir ve teftişi ifaya icbarı 
bittabi kabil olamayıp bu ise idarei memleketçe arzu olunan 
intizamı muamelât maksadına muvafık olamıyacağı cihetle işbu 
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masarifi devriyenin kemakân ifası lâzımeden olduğu gibi devairi 
askeriyenin istihkâmat ve inşaat masarifi masarifi adiye cümlei 
mühimmesinden olarak bunun dahi adi bütçede kalması icabı 
hale ve sevabık ve emsale nazaran münasib göründüğü ve meha
kimi mezkûrenin tadil ve devairinin kasrı maddesine gelince bun
lardan mevki ve maslahatlarının müsaadesine mebni bazı me
hakimi ticaretin rüsumu mevzuasından istifade edilmek için 
ilgasile vazifelerinin emsali misillû mahkemei adiyelere tevdii 
Adliye Nezaretince de badettetkik tensib olunup fakat hukuk 
ve ceza mahkemelerinin birleştirilmesi hususu ıslahatı adliye 
komisyonunca ittihaz olunan mukarreratın suveri icraiyesine 
göre ileride kabili icra ise de bundan hasıl olacak tasarrufa-
tın ıslahatı mebhuseye müteallik tahsisata karşılık ittihazı 
lâzım geleceği mülâbesetile bunlara aid masarif yine halile 
bütçede ibka edilmek lâzım gelerek masarifi adiye açığı 
bittabi tezayüd ile yüz yetmiş üç milyon üç yüz altı bin iki 
yüz kırk bir kuruşa varmış ve masarifi fevkalâde bütçesinin 
tetkikatında dahi devairi askeriyenin berveçhibalâ istihkâ
mat ve inşaat masarifi adi bütçeye naklolunduğu gibi tophane 
fişek fabrikası ve mühimmat masarifi olup bu senelik kabili 
tecil olan ve bahriye ve tophane dairelerince tahsisatları daire
sinde tesviyesi imkânı görünen bazı masarifin tay ve ihracı ha
linde masarifi fevkalâde bütçesinin açığı yüz altmış dört mil
yon dokuz yüz on bin yetmiş altı kuruşa tenezzül ederek bun
dan dolayı bu sene için üçyüz otuz sekiz milyon ikiyüz on altı 
bin üçyüz on yedi kuruşun tedariki icab eylemiştir. Nezdi âlide 
arz ve izaha hacet olmadığı üzere husulü tevazün için ya mas
rafın irada veyahut iradın masrafa uydurulması umuru tabiiyeden 
olarak bunun üzerine biddefaat icra kılman tetkikat ve müzake-
ratta zamma müsaid olanlar bilvasıta istifa olunan tekâlif 
isede onların ekseri düyunu umumiye karşılığı meyanında bu-
lunmasile doğrudan doğruya mevzu oLuı verginin artırılması 
cihetine gidilerek ve olbabta dahi istitaatı ahalinin derecatı 
nazarı itibara alınarak emlâk ve temettüat vergilerile bedelâtı 
askeriyeye icra kılınan zamaim ile dev.ıiri belediyeye metruk 
varidattan hazineye ircaı kararlaştırılan akçe yüz on milyon 
yedi yüz doksan beş bin beş yüz kırk dört kuruş derecesinde 
bir yekûn hasıl etliği gibi aksamı masarifattan icra kılınan 
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tasarrufatın yekûnu dahi yüz milyon kuruş derecesine varıp 
eğerçi bu sene içinde vuku bulan telefatı cihetile ağnam res
minden ve mürur tezkeresi harcının tenzili kararile tensikatı 
cedidei askeriye iktızasmca bedelâtı nakdiyei askeriyeye teret
tub eden noksan ve saireden mütehassıl elli yedi milyon yedi 
yüz seksen yedi bin yedi yüz on iki kuruşun varidat meyanın-
da kalması lâzım gelse açığın miktarı hayliden hayli azalacağı 
derkâr olup maamafih bunun bazı aksamından senei atiyede 
istifade olunacağı gibi memaliki mahrusai şahanenin kabiliyeti 
tabiiyesi icabınca sayei terakkiyat vayei hazreti mülktaride 
demiryollar misillû teşebbüs olunan vesaiti ımraniyenin bihav-
lihi tealâ mevkii file isali takdirinde varidatı devletin sene be-
sene derecei matlûbeye terakkisile tevazünü tammın husulü 
dahi memulu kavi olup bununla beraber bu sene için 
tadilen tanzim olunan hulâsada muharrer olduğu üzere 
adi ve fevkalâde bütçeleri açığından dolayı tedarikine ihtiyaç 
görünen akçeye herhalde bir karşılık bulunması vacibatı 
umurdan olarak Maliye Nezaretinden şifahen ifade olunduğu 
ve tezkerei mezkûrede dahi tasrih kılındığı üzere bazı maadinin 
ilzam ve ihalesinden ve saireden sene ahirine dek yüz milyon 
kuruş miktarı şeyin Hazinece tedariki imkânı anlaşıldığı gibi 
Rumeli demiryolları mesaili malûmesinden dolayı Hirş'ten 
bir o kadar akçe istihsali dahi memulu kavi bulunmasına na
zaran bunun üst tarafı için sureti temini Hazinei celilece karar
laştırılmak üzere bir milyon lira raddesinde bir istikraz akdi 
halinde marülbeyan açığın kapatılması çaresi istihsal kılınmış 
olacağından olveçhile ifayı mukteziyatı ve matlûbu maali mas-
hubu cenabı hilâfetpenahiden olduğu üzere bimennihi tealâ 
devleti aliyenin tezyidi kuvvet ve şevketi her halde itibari ma
linin tarakkisine ve bu da her tarafça imalâtı nafıaya ve husu-
sile teshili ticaret ve teksiri ziraate hizmet edecek olan demir-
yolların biranevvel inşası esbabının istihsaline mütevakkıf 
olmasile bu babta da teşebbüsatı vakıanın tesrii lüzumu müt-
tehiden bittezekkür mezkûr hulâsalar ile mazbata ve tezkere 
takımile arz ve takdim kılındı isede olbabta ve katıtei ahvalde 
emrü ferman hazreti veliyülemir efendimizindir. 
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iradeyi mübelliğ hamiş 

Meclisi mahsusu vükelânın işbu mazbatası manzuru deka-
i k mevfuru hazreti padişahî olarak evrakı maruza meyanında 
bulunan pusulada gösterildiği veçhile lşkodra ormanlarından üç 
yüz bin metre mikâb kadar kerestenin bilmüzayede furuhtu 
hususunda ecanib parmağı karıştırılmaması ve bu işe ileride bir 
Avusturya politikası girerek bilâhara devletçe bir gûna müşkülâta 
duçar olunmaması mukaddema dahi emrü ferman buyrulmuş 
olmasına ve mademki mezkûr ormanlardan bu suretle kereste 
furuhtu hazinei celile ve memleket ve ahalii mahalliyece 
mucibi menafi olacağı gerek tarafı samii sadaretpenahiden 
ve gerek Maliye nazın paşa hazretleri canibinden sureti mah-
susada arz ve ifade olunmasına mebni zikrolunan ormanlardan 
kereste furuhtu zımnında müzayedesine ve satıldıktan sonra 
dahi emir ve idaresine berminvali meşruh ecnebi karıştırılmamak 
ve bu işe bir Avusturya politikası girerek bu yüzden Devletçe 
bir gûna müşkülâta duçar olunmamasına fevkalâde dikkat ve 
itina kılınmak şartile zikrolunan ormanlardan olmiktar kereste
nin bilmüzayede furuhtu ile beraber mazbatai mezkûrenin me
vaddı mündericei sairesinin berveçhi tezekkür ve istizan icrayı 
icabı hususlarına iradei seniyei hazreti hilâfetpenahî müteallik 
ve şerefsudur buyrulmuş olmakla olbabta emir ve ferman hazreti 
veliyülemrindir. 

[irade tarihi: 26 receb 1305, 26 mart 1304) 
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Birinci tertip düsturun , 5 inci cildine mahsus 
doğru ve yanlış cetvelidir 

Yanlış Doğru Sahife Sat ı r 

Bahil Dahil 27 17 
havlesile havalesile 39 10 
ihaç ihraç 57 17 
raiban rabian 83 21 
akideri akidleri 86 19 
alınması alınmaması 94 18 
bilcüme bilcümle 125 23 
mühak mülhak 190 19 
musahha musahhaha 236 2 
olaaak olarak 300 12 
rsüumatı rüsumatı 309 17 
tüccarından tüccaranından 315 14 
melel milel 319 16 
bedaa bıdaa 329 26 
müdde müddet 330 15 
senifeleri sefineleri 344 20 
buldukları bulundukları 346 14 
alabilirler atabilirler 346 15 
cesreyn cisreyn 347 10 
cesri cisri 347 22,23 
kaçanı koçanı 376 2 
topant toptan 380 5 
tasfivei tasfiyei 383 4 
130 1301 389 33 
melikdarî mülkdarî 394 16 
merbuen merbuten 401 23,24 
vefaedenlerin vefatedenlerin 433 39 
irtihat irtihal 433 40 
mukarrer muharrer 446 3 
Blaks Blak si 463 22 
Blaks Blak si 463 28 
me'lehülemir menlehülemir 466 28 
mumamelât muamelât 482 9 
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Yanlış Doğru Sahife Satır 

olmnmar olunmaz 482 18 
olbap olbapta 4 8 3 7 
tevsüüne tevessüüne 485 35 
isalile irsalile 499 28 
102 1302 501 28 
meşaan müşaan 505 26 
meciisi meclisi 521 27 
bir bin 548 15 
Adepiba ede peyiba 556 8 
mekrıet miknet 577 19 
lemyizin temyizin 587 16 
lâm ilâm 587 22 
stikraz istikraz 596 13 
aşyan aşiyan 614 17 
usukr uskur 626 14 
zeyli ziri 749 13 
getirirek getirilerek 755 35 
dahinde dahilinde 761 9 
mezrutı mezruatı 779 30 

geldiği 905 29 
boların boruların 906 36 
oleuğu olduğu 910 8 
kahhında hakkında 912 37 
şevkti şevketi 944 32 
lâzeme lâzıma 981 16 
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